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ПРЕС-РЕЛІЗ
КРУГЛИЙ СТІЛ «ДОВГОСТРОКОВІ ПРОГНОЗИ УЗГОДЖЕНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА
ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
(ДОСТАТНОСТІ) ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ»
21 жовтня 2019 року о 14:00 за адресою вул. С. Петлюри, 25 (адміністративна будівля
ПрАТ «НЕК «Укренерго») у м. Києві пройде круглий стіл «Довгострокові прогнози узгодженого
розвитку економіки та енергетики України як підґрунтя для підготовки Звіту з оцінки
відповідності (достатності) генеруючих потужностей» у рамках визначених пунктом 3 статті 19
Закону України № 2019-VІІІ «Про ринок електричної енергії», а також Кодексом системи
передачі (далі — КСП), за якими Оператор системи передачі (надалі — ОСП), функції якого
покладені на ПрАТ «НЕК «Укренерго», щорічно розробляє Звіт з оцінки відповідності
(достатності) генеруючих потужностей (тут і далі — Звіт) для покриття прогнозованого попиту
на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву з урахуванням вимог безпеки
постачання.
Мета: популяризація зацікавленості громадськості та розвиток довгострокових
продуктивних взаємовідносин з основними групами стейкхолдерів щодо забезпечення
ефективного розвитку системи енергозабезпечення країни як підґрунтя можливості сталого
розвитку економіки України у довгостроковій перспективі.
Виходячи з мети передбачається проведення обговорення проблем та перспектив
розвитку економіки та енергетики країни, аналізу ефективності та можливості реалізації
альтернативних економічних та енергетичних політик, а також наслідків їх реалізації.
Презентація ОСП основних сценарних припущень та результатів узгодженого прогнозу
розвитку економіки та енергетики країни на довгострокову перспективу, на яких базується
формування сценаріїв розвитку попиту та пропозиції для підготовки Звіту.
Запрошуються до участі на круглому столі (відповідно до статті 3.2 розділу ІІ КСП) всі
зацікавлені сторони, зокрема: представники Міністерства енергетики та захисту довкілля
України, НКРЕКП, ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», профільних асоціацій,
учасників ринку електричної енергії, громадських та наукових організації (у тому числі,
Громадська рада при Міненерговугілля України, Національний інститут стратегічних
досліджень, Асоціація «Укртеплоелектроцентраль», Українська вітрова енергетична асоціація,
Всеукраїнська асоціація «Укргідроенерго», Всеукраїнська енергетична асамблея, Енергетична
асоціація України, Інститут загальної енергетики НАН України, Київський інститут енергетичних
досліджень), наукова та експертна спільнота для формування найбільш вірогідних сценарних
припущень щодо перспектив розвитку економіки і енергетики та низки суміжних питань у
коротко-,-середньо- та довгостроковій перспективі, а також представники ЗМІ.
Реєстрація учасників до 10:00 21 жовтня 2019 року за тел.: +38 (044) 249-15-28 або
ел. адресою bilenko.ms@ua.energy

