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Тема: «Рух України до декарбонізації енергетики. Виклики та 
перспективи» 

Вступне слово та модерування: Володимир Омельченко - директор 
енергетичних програм Українського центру економічних та політичних 
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1. КОЛІСНИК Микола Олександрович – заступник Міністра енергетики 
України, тема: «ПРОБЛЕМИ І МАЙБУТНЄ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 
В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ»; 

2. КРИЖАНІВСЬКИЙ Євстахій Іванович – академік НАН України, доктор 
технічних наук, професор, ректор ІФНТУНГ, тема: «ПРОБЛЕМИ 
НАФТОГАЗОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ УКРАЇНИ ЗА 
НАСЛІДКАМИ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ»; 

3. ЧЕКУНОВА Світлана Іванівна – провідний експерт енергетичних програм 
Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О.Разумкова, 
тема: «РУХ УКРАЇНИ ДО ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИКИ. ВИКЛИКИ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ»; 

4. ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – академік НАН України, доктор економічних 
наук, професор, тема: «ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ЕКОНОМІКУ 
УКРАЇНИ В ІМПЕРАТИВАХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ». 

5. Prof. D.Sc. PhD, Wojciech Nowak – в.о. директора Центру енергетики з Гірничо-
Металургійної Академії ім. Станіслава Сташица в Кракові, тема: «Польська 
енергетична політика це внесок у європейський зелений курс». 
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вільний альянс» Європарламенту; 
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8. БАРТКІВ Ігор - спеціаліст з підтримки українських проектів торгово-
промислової палати Лондона.  

 
 

Мета заходу: визначити наслідки енергетичного та екологічного терору 
росії в Україні на реалізацію засад декарбонізації енергетики в Європі.  

 
Завдання заходу: 
 
1. Оцінити наслідки впливу російської агресії в Україні на: 

- енергетичну безпеку України і Європи; 
- екологічну безпеку України і Європи; 
- реалізацію європейського зеленого курсу. 

 
2. Роль повоєнної України в системі енергетичної безпеки Європи: 

- експлуатація нафтогазових родовищ із застосуванням прогресивних технологій 
без викидів парникових газів; 
- зберігання стратегічного запасу природного газу Європи п ПСГ України; 
- надійне транспортування енергоносіїв (газу, газоводневої суміші, водню, 
нафти, нафтопродуктів) трубопровідними системами України; 
- забезпечення сертифікованими фахівцями нафтогазових підприємств Європи; 
- виконання експертних, проектних, консалтингових та науково-дослідницьких 
робіт нафтогазової енергетики та екології. 

 
3. Формування принципів та основних засад консолідації зусиль на 

вирішенні проблем викидів парникових газів за наслідками енергетичного 
те екологічного терору росії об’єктів нафтогазової енергетичної 
інфраструктури України: 

- оцінка ризиків наростаючої екологічної загрози Європи від руйнувань 
енергетичної нафтогазової інфраструктури України; 

- формування аргументів додаткового впливу на європейських лідерів 
щодо рішучості прийняття рішень через призму наростаючих проблем 
глобального потепління; 

- формування аргументів необхідності надання технічного і 
технологічного «лендлізу» для відновлення та розвитку нафтогазової енергетики 
та посиленні екологічної безпеки в післявоєнний період на принципах паризької 
угоди та Кліматичного саміту в Глазго.  
 


