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Анонс
МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ KERI IEC2016
"
Інтеграція енергетичних систем України та ЄС:
Реформи та співпраця з партнерами із Центральної Європи"
Київ, бульвар Т.Шевченка, 57
Прем’єр Палац

14 квітня 2016
09:0018:00

Захід з нагальних питань інтеграції енергетичних систем України з енергетичними системами країн
Європейського Союзу. Професійна платформа для діалогу між представниками влади, бізнесу та
експертного суспільства.
Організатори: Київський інститут енергетичних досліджень KERI у партнерстві з Міністерством
енергетики та вугільної промисловості України.
У роботі конференції візьмуть участь близько 120 українських та міжнародних експертів галузі.
Серед них представники органів державної влади України та країн ЄС, представники Єврокомісії
та секретаріату Енергетичного Співтовариства, представники провідних компаній енергетичної
галузі, міжнародні фінансові організації, представники енергоконсалтингу та міжнародних
юридичних компаній, незалежні експерти з України та країн Вишеградської четвірки, Румунії,
Франції, Німеччини та інших Європейських країн.
Ключові спікери:
Ігор Слободнік, 
державний секретар Міністерства закордонних та європейських справ Словацької
Республіки.
Ігор Білоус, 
голова Фонду державного майна України.
Адам Жанчак, 
заступник Міністра закордонних справ Польщі з питань клімату та енергетичної
політики.
Пал Шагварі, 
посол з особливих доручень з питань енергетичної безпеки, Міністерство
закордон
них справ і зовнішньої торгівлі Угорщини.
Катерина Каралі, 
консультант електроенергетичного ринку в Секретаріаті Енергетичного
співтовариства, Австрія.
Мілан Сєдлачек, 
член ENTSOG, ди
ректор комерційного і нормативноправового регулювання,
Eustream a.s., Словаччина.
Вiталiй Радченко, 
партнер, CMS Cameron McKenna LLC, Україна.
Хільмар Енке, 
голова представництва, Uniper Global Comodities S.E., Німеччина.
Даніела Больборічі, 
керівник відділу розвитку мереж, Transelectrica, Румунія.
Юлія Ковалів, 
перший заступник Міністра економіки України.
Жером Ваше, 
постійний представник МВФ в Україні.

9 Spaska st., of.16, 04070 Kyiv, Ukraine
tel: +38 (068) 899 8228, fax: +38 (044) 467 5123
www.keri.org.ua, email: office@keri.org.ua

У фокусі конференції:
● Енергетичні реформи України. Енергетична політика України у контексті нових стратегічних
ініціатив ЄС.
● Розвиток та проектні можливості інтеграції газотранспортної інфраструктури у Центральній та
Східній Європі.
● Розвиток ОЕС України та можливості її синхронізації з ENTSOE.
● Формування правового поля України в контексті інтеграції енергосистем.
Енергетична конференція  це фахова платформа, де відбувається
:
● Ефективний діалог "експертивладабізнес"
● Діалог бізнесу з різних країн
● Професійний networking
● Сприяння енергетичній безпеці України
Міжнародна енергетична конференція
KERI IEC2016  третя за рахунком. Детальніше
ознайомитися з матеріалами минулих заходів, а також діяльністю KERI можна на офіційному сайті:
http://www.keri.org.ua/
.
За результатами конференції буде створено брошуру з висновками та рекомендаціями, що будуть
сформовані в ході 
KERI IEC2016
.
Зацікавленим особам потрібно заповнити 
реєстраційну форму, що засвідчує бажання
прийняти участь у конференції.

З додатковими питаннями щодо конференції звертайтеся до Секретаря оргкомітету KERI IEC2016
 Анастасії Єфіменко, 
conference@keri.org.ua
, +38(093)8021064.
Представники ЗМІ можуть подати заявки на
акредитацію
:




за допомогою онлайнформи 
http://goo.gl/forms/iOxlgGDuhg
;
за тел.: +38(068)2398796;

надіславши листа на пошту p
ress@keri.org.ua

PRmanager KERI IEC2016  Світлана Норець

Акредитація заздалегідь є обов'язковою умовою для відвідування даного заходу. Підтвердження
буде надіслано на email.

