Ділова програма XVI Міжнародного форуму
"Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє"
(організатор - Директорат викопних видів палива Міненерговугілля)
Міжнародний виставковий центр, Броварський проспект 15, Київ, Україна
Проведення ділової програми:
Дата:
06 листопада 2018 року
Місце:
Конференц-зала № 8, вхід 2-А
Орієнтовний час: 09:30 – 18:30
Реєстрація:
09:00 – 09:30

ПРОГРАМА
СЕКЦІЯ 1. (09:30 – 11:45) Розвиток нафтогазовидобувної галузі України
Модератор
Опімах Роман Євгенович (виконавчий
директор Асоціації газовидобувних компаній України).
 Інвестиційні перспективи газовидобувної індустрії України
(Опімах Роман Євгенович) 10хв.
 Потенціал галузі нафтовидобутку: слово за державою
(Джонатан Поппер, заступник Голови Правління, Виконавчий
віце-президент з питань корпоративної стратегії та
розвитку ПАТ "Укрнафта") 30хв.
 Право на Shebel: шлях до євростандартів на прикладі
даунстрім АТ "Укргазвидобування" (Юрченко Володимир
Петрович, заст.нач. департаменту комерційної діяльності,
АТ "Укргазвидобування") 20хв.
 Стимулюючі фактори розвитку нафтогазовидобувної галузі
(Боржемська Юлія Сергіївна, менеджер з регуляторних
питань ТОВ "ДТЕК Нафтогаз") 15хв.
 Перспективи освоєння вуглеводневих ресурсів північнозахідного шельфу Чорного моря (Іщенко Ігор Іванович,
головний наук. співробітник ДП "Науканафтогаз",
докт.геол.наук) 15хв.
 Концепція підготовки матеріалів для залучення інвестицій
(на прикладі ліцензійних ділянок НАК "Нафтогаз України")
(Харченко Микола Васильович, завідувач відділення геології
нафти і газу ДП "Науканафтогаз", канд.геол.-мінерал.наук)
15хв.
Питання та обговорення 15 хв.
Перерва: 11:45 – 12:15

СЕКЦІЯ 2. (12:15 – 13:00) Надання спеціальних дозволів
на користування нафтогазоносними надрами на
прозорій основі
Модератор
Тірошко Олексій Вікторович (Державний
експерт
Директорату
викопних
видів
палива
Міненерговугілля).
 Запровадження електронних аукціонів в системі
надрокористування. Переваги та перспективи (Кирилюк Олег
Васильович, т.в.о. Голови Держгеонадра України) 10хв.
 Створення інтерактивного картографічного порталу, що
надає інформаційне забезпечення отримання та моніторингу
спеціальних дозволів на користування надрами в частині
вуглеводневої сировини (Примушко Сергій Іванович,
директор ДНВП "Геоінформ України") 10хв.
 Оптимізація процедури надання прав надрокористування
на прозорій та недискримінаційній основі (Оржель Олексій,
Керівник сектору "Енергетика" ГО "Офіс ефективного
регулювання" 10хв.
Питання та обговорення 10 хв.
Перерва: 13:00 – 14:00

СЕКЦІЯ 3. (14:00 – 15:30) Нові інструменти відкриття
інформації в енергетичному секторі України
Модератор Вибрановський Роман Богданович (представник
Українського медіа-центру).
 Результати аудиту даних Міністерства енергетики. Досвід
для інших органів влади (Білоус Андрій Вікторович, ГО "Діксі
Груп") 15хв.
 Реалізація Закону про посилення прозорості видобувних
галузей (Загуменнова-Крупович Євгенія Валеріївна IMEPOWER
Consulting) 10хв.
 Нові формати звітності для видобувних компаній, на
реалізацію Закону про посилення прозорості видобувних
галузей (Корнієнко Андрій Іванович, Інститут бюджетних і
соціально-економічних досліджень) 30хв.
 Впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей
(Кітура Андрій Ярославович, менеджер ТОВ "Ernst & Young")
25хв.
Питання та обговорення 10 хв.
Перерва: 15:30 – 16:00

СЕКЦІЯ 4. (16:00 – 18:15) Розвиток інновацій у сфері
видобування вуглеводнів
Модератор Красько Володимир Іванович (головний радник з
питань видобутку нафти ПАТ "Укрнафта")
 Досвід використання технологій для стабілізації та
нарощення видобутку вуглеводнів (Федорчак Роман
Миколайович, Директор департаменту видобутку та
технологій ПАТ "Укрнафта") 25хв.
 Дорожня карта освоєння метангідратів Чорного моря.
Фактор диверсифікації джерел енергопостачання (Гошовський
Сергій Володимирович, Директор Українського державного
геологорозвідувального інституту, д-р геології, професор,
канд.техн.наук) 10хв.
 Досвід та перспективи застосування геоінформаційних
рішень при виконанні операційних задач (Мельник Леонід
Павлович заступник директора ДП "Науканафтогаз") 10хв.
 Сучасні технології моделювання розробки родовищ
вуглеводнів (Гунда Микола Васильович заступник директора
ДП "Науканафтогаз") 15хв.
 Науково-технологічні та інноваційні рішення побудови
геолого-геофізичних моделей під час пошуків і розвідки
родовищ вуглеводнів (Кузьменко Павло Миколайович,
завідувач відділення сейсморозвідувальних досліджень,
голова ради молодих вчених ДП "Науканафтогаз",
канд.геол.наук) 15хв.
 Програмно-технологічні
засоби
побудови
геологогеофізичних моделей за даними сейсморозвідки для
вирішення задач пошуку та розвідки вуглеводнів (Тищенко
Андрій Павлович, завідувач відділу обробки даних
сейсморозвідки ДП "Науканафтогаз", канд.геол.наук) 15хв.
 Перспективи виявлення продуктивних низькоомних пластів
(Ручко Катерина Олександрівна науковий співробітник
ДП "Науканафтогаз") 15хв.
 Моніторинг деформованого стану трубопроводів (Вершило
Іван Вікторович. ОЕП "Галузевий резервно-інвестиційний фонд
розвитку енергетики", канд. геофіз.наук) 10хв.
Питання та обговорення 15 хв

