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Верховна Рада України затвердила приватизацію 

підприємств з виробництва і розподілу 

електроенергії та ТЕЦ шляхом прозорих, 

конкурентних аукціонів.  

Аукціони пропонують унікальні можливості для 

інвестицій в прибуткові регульовані енергетичні 

компанії. 

Ми запрошуємо Вас до Києва 30 червня 2016 для 

обговорення приватизації та реформування 

енергетичної галузі України.
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Програма 

Україна переживає фундаментальну трансформацію своєї енергетичної галузі. Нещодавно були 

затверджені або, як очікується, найближчим часом будуть затверджені закони і нормативні акти, 

що роблять привабливою приватизацію і можливість партнерства для приватних інвесторів в 

галузі електроенергетики України. 

Впродовж вересня – грудня 2016 року Уряд України буде продавати контрольні пакети 

акцій: 

 6 енергопостачальних компаній,  

 1 великої вугільно-генеруючої компанії, і 

 4 теплоелектроцентралей (ТЕЦ).  

Зацікавленим інвесторам, як стратегічним так і фінансовим, слід очікувати дискусії з керівниками 

та діючими власниками компаній, які підлягають приватизації, а також представниками ключових 

органів управління, регулювання та фінансування. 

Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з Вами 30 червня. 

Важлива інформація 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Інформація про реєстрацію 

Для участі у заході прохання зареєструватися на сайті http://noblesfortune.com/energydt 
 

 

 

Примітка: Попередня реєстрація для участі у конференції до 20 червня є обов’язковою. Участь у заході 

без реєстрації неможлива.  

Розташування  Готель ІнтерКонтиненталь Київ 

Вул. Велика Житомирська, 2А 

Телефон:  +380 44 219 1919 

Початок заходу Четвер, 30 червня о 09:00 

Закінчення заходу Четвер, 30 червня о 17:00 

Дрес-код  Бізнес, Професійний 

Мова заходу  Англійська, синхронний переклад 

Аеропорт Київ Бориспіль (KBP); приблизно 40 
кілометрів від готелю ІнтерКонтиненталь 

Наземний транспорт Таксі від аеропорту Бориспіль до готелю 
ІнтерКонтиненталь вартістю приблизно 450 
грн. Готель ІнтерКонтиненталь Київ також 
надає послуги приватного транспорту. 

http://noblesfortune.com/energydt
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Програма Конференції 
 

Сесія 1 – Вступні Заяви – Економічні реформи та інвестиційний клімат 

Спікери 

 Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України 

 Севкі Акунер, Директор ЄБРР в Україні 

 Степан Кубів, Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України 

 Джеффрі Пайєтт, Надзвичайний і повноважний 

посол США в Україні 

Питання для обговорення 

 Основні економічні реформи та їх прогрес 

 Погляд на Україну з точки зору міжнародної 

інвестиційної компанії 

 Інвестиційний клімат стає більш сприятливим 

 Підтримка реформ та змін інвестиційного клімату 

донорами 

Сесія 2 – Приватизація підприємств енергетичного сектору України в 2016-2017 рр. 

Спікери 

 Ігор Білоус, Голова Фонду Державного Майна 

України 

 Джо Олівер, Старший менеджер, Deloitte Advisory 

 Ганна Оніщенко, Директор, PwC Advisory Services  

 

Питання для обговорення 

 Процес приватизації, умови, календар 

 Приватизація генеруючих та розподільчих компанії 

 Приватизація ТЕЦ 

 

Сесія 3 – Фундаментальні реформи та зміни в енергетичній галузі 

Спікери 

 Ігор Насалик, Міністерство Енергетики та Вугільної 

Промисловості України 

 Дмитро Вовк, Голова Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 

 Юрій Гнатюк, Директор ДП “Енергоринок” 

 

Питання для обговорення 

 Реформи та інвестиційній клімат на ринку електроенергії 

 Реалізація реформ 3-го енергетичного пакету 

Європейського Союзу 

 Співпраця між електроенергетичними компаніями і 

оператором оптового ринку (Енергоринком)  

Сесія 4 – Секційні обговорення з діючим керівництвом підприємств енергетичного сектору України, що підлягають 

приватизації  

 
Кімната #1 

 
Генеруюча компанія 

 
Кімната #2 

 
Розподільчі компанії 

 
Кімната #3 

 
Теплоелектроцентралі  

 
Обговорення з 
менеджментом 

 

 
Центренерго 

 
Обговорення з менеджментом 

 

Хмельницькобленерго, 
Тернопільобленерго, 
Миколаївобленерго, 

Харківобленерго, 
Черкасиобленерго, 

Запоріжжяобленерго 
 

 
Обговорення з менеджментом 

 

 
Одеська ТЕЦ 

Миколаївська ТЕЦ 
Дніпродзержинська ТЕЦ 

Херсонська ТЕЦ 
 

 

Сесія 5 – Питання та відповіді з ФДМУ та консультантами 
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Учасники 

 Фонд Державного Майна України 

 Deloitte Advisory 

 PwC Advisory Services  

 Baker McKenzie Ltd. 

 Учасники конференції 

 

Питання для обговорення 

 Короткий опис процесу, терміни та наступні кроки 

 Питання та відповіді 

 

Контактна інформація 
 

До початку конференції, щодо питань логістики або щодо додаткової детальної інформації про шість енергопостачальних компаній 

або Центренерго, будь-ласка, зв’яжіться з Deloitte Consulting LLP: 

 
Олександр Сопроненков   Джейсон Альварадо 

Делойт Україна    Делойт США 

+380 44 490 9000                       +1 404 942 6986 

osopronenkov@deloitte.ua            jalvarado@deloitte.com 

 

Для додаткової інформації щодо чотирьох ТЕЦ, будь-ласка зв’яжіться з PWC: 

Ганна Оніщенко    Юрій Гарбуза 

PwC Україна    PwC Україна 

+380 44 354 0404                       +380 44 354 0404 

anna.onyshchenko@ua.pwc.com       yuriy.garbuza@ua.pwc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профінансовано: 

 

Без попередньої письмової згоди Фонду державного майна України, зв'язуватися з будь-якою з компаній, що знаходяться у його 
власності, їхніми посадовими особами, співробітниками, філіями, постачальниками або клієнтами заборонено. Будь ласка, 

узгоджуйте такі запити як зазначено вище. 
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