
 

*Захід проводиться за підтримки Європейського 

Союзу у рамках проекту Посилення коаліції РПР, 

який впроваджується Центром демократії та 

верховенства права. 

 

 
Семінар для регіональних журналістів:  

 «Дієва енергоефективність та конкурентні енергоринки, як 

необхідна складова системних реформ в Україні» 

 

в межах інформаційно-навчального проекту: «Реформи мають 

значення»  

 

Дата проведення: 24-25 травня 

 

День 1. 24 травня  

 

9.30 – зустріч, реєстрація 

 

10.00 – 10.10 – Тарас Шевченко, директор Центру демократії та 

верховенства права, співголова Ради Реанімаційного Пакету Реформ  

Вітальне слово 

 

10.10 – 10.30 – Артем Миргородський, керівник Секретаріату 

Реанімаційного Пакету Реформ 

Реанімаційний Пакет Реформ: регіональний поступ  

 

10.45 – 12.00 – Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних 

програм громадянської мережі ОПОРА, експертка групи Реформа 

енергетичного сектору Реанімаційного Пакету Реформ 

Законодавчі ініціативи та політика енергоефективності в Україні. 

Енергоефективність в Угоді про Асоціацію 

 

12.10 – 13.30 – Генадій Зубко, віце-прем'єр-міністр - міністр 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України ТВС 

Кошти на енергозбереження: звідки взяти, хто має фінансувати? 

 

13.30 – 15.00 – обід 

 

15.00 – 16.10 – Юлія Усенко, головний експерт групи Реформа 

енергетичного сектору Реанімаційного Пакету Реформ, голова 

Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку 

Закон про ринок електроенергії: нові можливості та виклики  

 



 

*Захід проводиться за підтримки Європейського 

Союзу у рамках проекту Посилення коаліції РПР, 

який впроваджується Центром демократії та 

верховенства права. 

 

 

 

16.15 – 17.25  –  Сергій Пінчук голова правління ГО Агенція суспільного 

розвитку, експерт групи Реформа енергетичного сектору Реанімаційного 

Пакету Реформ 

Історії успіху енергоефективних українських міст. Досвід міста Рівне 

 

17.30 – 17.45 – кава-брейк 

  

17.50 – 19.00 – Анна Шумейко, координаторка проектів з 

енергоефективності Національного екологічного центру України, менеджер 

групи Реформа енергетичного сектору Реанімаційного Пакету Реформ 

Як зменшити платіжку через правильні енергоефективні заходи та 

енергозбереження.  Енергоефективний будинок, створення ОСББ. Субсидії 

VS енергоефективність 

 

19.10 - поселення в готель, вечеря в готелі 

 

День 2. 25 травня   

 

9.30 - 10.00 – реєстрація  

 

10.00 – 11.30 – Ольга Бєлькова, народна депутатка України, заступниця 

голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 

комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки 

Енергетичний порядок денний парламенту. Чи є точки перетину 

народних депутатів та експертів  

 

11.40 – 13.00 – Андрій Зінченко, співзасновник Української мережі 

енергетичних інновацій Greencubator, експерт групи Реформа енергетичного 

сектору Реанімаційного Пакету Реформ 

Чому енергетика - це справа спільнот і громад, а не тільки уряду та 

монополістів 

 

13.00 – 15.00 – обід, від’їзд 

 

*Захід проводиться за підтримки Європейського Союзу у рамках 

проекту Посилення коаліції РПР, який впроваджується Центром демократії 

та верховенства права. 


