Національний
екологічний
центр
України (НЕЦУ)

Жінки
Європи
за спільне
майбутнє

Татарбунарська
РГЕО «Відродження»

ПРОГРАМА
Круглого столу «Діалог з відновлюваної енергетики», 10 квітня 2013 року,
м. Київ, Білий конференц-зал Національної академії наук України.
Захід організовується Національним екологічним центром України, спільно з партнерами: НУО «Жінки
Європи за спільне майбутнє» (WECF), Нідерланди, Рівненською громадською організацією «Екоклуб» та
Татарбунарською районною екологічною громадською організацією «Відродження».
Мета круглого столу:
Посилення діалогу і обміну досвідом між Києвом та Мюнхеном, міжнародними громадськими
організаціями, владою і експертами в галузі відновлюваної енергетики, та проведення дискусії на теми:
 Оцінка проектів сонячної енергетики в Україні
 Пропозиції щодо програм з енергоефективності
 Ідеї щодо впровадження сонячних електростанцій з участю громадськості в Україні
На сьогодні Україна вже має набір законодавчих інструментів, спрямованих на розвиток відновлюваних
джерел енергії (ВДЕ), таких як зелений тариф або податкові пільги. Але до цього часу основними гравцями на
українському ринку альтернативних джерел енергії були великі компанії, і більшість переваг використання
«зеленої» енергії не є доступними для широкої громадськості. У той же час Німеччина досягла високої частки
ВДЕ в енергетичному балансі саме завдяки ефективним програмам підтримки участі громадян в її розвитку.
Близько 40% систем відновлювальної енергетики належать громадянам, 11% знаходяться у власності
фермерів, у власності ж великих енергетичних компаній знаходиться дуже низький відсоток від загальної
потужності. Тому, в рамках проекту "Увімкни сонце – живи комфортно" НЕЦУ та партнери шукають можливості
для українських громадян долучитися до переходу на використання екологічно чистої енергії відновлюваних
джерел. Виходячи з цих цілей, учасники круглого столу обговорять наступні питання:





Огляд, аналіз та порівняння українського та німецького законодавства та заходів державної
підтримки у галузі альтернативної енергетики;
Презентація та обговорення успішних проектів з фотовольтаїки українських компаній та
організацій;
Перспективи впровадження проектів сонячної енергетики із залученням громадськості в Україні;
Можливості співпраці міст-побратимів Києва та Мюнхена у впровадженні енергетичних проектів
мешканцями цих міст.

Запрошені учасники:
 м. Київ: Представник Управління міжнародних зв’язків та організаційної роботи КМДА
 м. Мюнхен: Представник з міжнародних відносин, експерт з відновлюваної енергетики
 Народні депутати України, представники профільних комітетів
 Представники українських та іноземних компаній, що працюють у сфері ВДЕ
 Представник НТТУ «КПІ»
 Представники Делегації ЄС в Україні
 Представники від Ukraine Forum München
 Представник Посольства Німеччини в Україні
 Українські НУО
 Держенергоефективності України
 Інститут відновлюваної енергетики НАН України
 Енергетичне агенство DENA
 Представник Фонду Генріха Белля
 Асоціація Solarförderverein Bayern
Даний захід організовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Відповідальність за зміст заходу та супроводжуючої
документації несуть організатори. Зміст заходу не може розцінюватися таким, що відображає точку зору Європейського
Союзу .

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ
ЧАС
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.10

Реєстрація учасників
Вітальне слово від організаторів
Презентації про стан справ, енергетичні стратегії і програми в Україні та Німеччині:




Представник Держенергоефективності України: Енергетична політика та впровадження ВДЕ
Представник КМДА: енергетична стратегія Києва
Енергетична стратегія м. Мюнхена: заходи з енергоефективності, ВДЕ в опаленні та енергетиці,
закон про альтернативну енергетику Німеччини, законодавча база

11:10 – 11:30

Питання і обговорення
Перерва на каву

11:30 – 12:40

Презентації практичного досвіду впровадження проектів з ВДЕ в Україні та Німеччині:





12:40 – 13:30
13:30 – 14:30

14:30 – 15:30

Пан Ральф Льовак, O.L.T. Consult GmbH. Український Зелений тариф: законодавчі та технічні
вимоги.
Учасники проекту "Увімкни сонце – живи комфортно", Україна: український досвід з
будівництва геліо-систем для нагріву води та обігріву приміщень
Представник WECF: фактори розвитку та успіху громадських сонячних електростанцій в
Німеччині.
Максим Бабаєв, НЕЦУ: Результати дослідження можливостей для впровадження громадських
сонячних електростанцій в Україні

Питання і обговорення
Панельна дискусія
Перерва на обід
Практична робота в групах:
Робоча група 1:
 Як організувати громадську сонячну електростанцію? Які існують перешкоди та ризики?
 Як міг би виглядати конкретний проект?
 Яким чином організувати діалог та обмін досвідом громадян Києва та Мюнхена?

15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

Перерва на каву
Робоча група 2:
 Заходи, необхідні для успішного продовження проектів з сонячного опалення
 Наступні кроки проекту із сонячного опалення, енергоефективності та громадських
геліоелектростанцій
 Конкретні законодавчі рекомендації
 Програми підтримки, фінансові механізми, можливості подальшого навчання

17:00 – 17:30

Заключне пленарне засідання, короткі підсумовуючі презентації робочих груп, зауваження та
пропозиції українських експертів та урядовців
Завершення круглого столу

17:30

