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ЄДРПОУ 25591491, Р/р 260073011456 в ПАТ «Банк Альянс» м. Києва, МФО 300119

№ 1 від 22.01.19 р.

ТОВ "Укренерго" інформує, що з 11.03.2019 по 15.03.2019 року.у м. Яремче
Івано-Франківської області за підтримки НКРЕКП, Мінпаливенерго, НАНУ,
енергетичних компаній проводитиметься IX Науково-технічний семінар-практикум
"Актуальні питання взаємовідносин на ринках електричної енергії та газу" та XІII
Міжнародна Конференція "Системи забезпечення комерційного обліку та
інформаційного обміну в енергетичних ринках".

Основні напрямки роботи семінару та конференції:

1.Ключові питання основних нормативних документів щодо
регулювання взаємовідносин на оптовому та роздрібному ринку
електричної енергії відповідно до вимог нового закону України “Про ринок
електричної енергії” з врахуванням вимог ЄС та Європейського
енергетичного співтовариства (Кодекси системи передачі, системи
розподілу, обліку електричної енергії, Правила ринку та роздрібного ринку).

2.Особливості договірних відносин в умовах нових правил ринку
(договори купівлі-продажу електричної енергії, вартість енергії та послуг,
приєднання до систем передачі та розподілу, купівлі-продажу за “зеленим”
тарифом та інш.).

3.Нові ролі та функції учасників ринку електричної енергії (Оператор
системи передачі та Оператори систем розподілу, постачальники
електричної енергії, послуг комерційного обліку, універсальних послуг та
послуг “останньої надії”, гарантовані покупці).

4. Підвищення енергоефективності роботи розподільчих електричних
мереж шляхом їх модернізації, реконфігурації, зменшення втрат,
підвищення рівня напруги, телемеханізації та автоматизації .

5.Концептуальні підходи НКРЕКП до формування Інвестиційних
програм енергокомпаній.

6.Принципи та засади складання, затвердження та моніторингу
Програм розвитку енергокомпаній в умовах дії ЗУ «Про ринок електричної
енергії».

7.Вимоги до генеруючого обладнання та особливості його роботи в
умовах нового ринку.

8.Розробка та стан впровадження нових нормативних документів щодо
роботи в умовах нового ринку енергії.

Щодо проведення
конференції та семінару

Керівникам підприємств
та організацій

Ліцензіатам НКРЕКП



9. Втрати в мережах. Нормування втрат. Заходи НКРЕ, Мінпаливенерго
та енергокомпаній щодо зниження втрат електроенергії та регулювання
реактивної складової в електричних мережах .

11.Особливості стандартних та нестандартних приєднань
електроустановок до електричних мереж та їх вартість.

12. Розвиток відновлюваних джерел енергії, проблеми їх приєднання до
мереж та особливості здійснення обліку електричної енергії для
відновлювальних джерел енергії, які впроваджуються підприємствами і
побутовими споживачами в Україні.

13.Розвиток сучасних Smart-мереж для підвищення ефективності
передачі та розподілу електроенергії та використання Smart-систем як
механізму контролю за електроспоживанням та рівнем платежів за
спожиту електричну енергію.

14.Кодекс комерційного обліку. Концептуальні підходи до вимог,
улаштування та експлуатації систем обліку, передачі, обробки та
використання даних у новому ринку. Автоматизація комерційного обліку на
ринках електричної енергії та газу.

15.Закупівля та впровадження новітніх програмних продуктів та систем
захисту інформації в енергетичній сфері.

16.Надання телекомунікаційних послуг з передачі даних споживання
електричної енергії та газу з використанням новітніх технологій передачі
даних.

17.Порядок розгляду НКРЕКП та  компаніями звернень, претензій та
скарг споживачів щодо дій суб'єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики, газопостачання та комунальних послуг і
врегулювання спорів.

18.Методи боротьби з крадіжками електричної енергії, зовнішнім
впливом на прилади обліку та системи і засоби їх захисту.

У звязку з суттєвими змінами у роботі енергетичних ринків тематика
конференції та семінару розширена. Деталізована програма буде
надіслана учасникам до 01.03.2019.

Участь у роботі конференції та семінару підтвердили провідні
спеціалісти та представники НКРЕКП, Мінпаливенерго, НАНУ, НЕК
«Укренерго», ДП «Енергоринок», українських та міжнародних підприємств
та організацій, що працюють в енергетичній галузі.

Запрошуємо представників енергетичної, газової та транспортної
галузей, комунальних підприємств, споживачів енергетичних ресурсів,
промислових підприємств, організацій,а також провідних вітчизняних та
зарубіжних розробників та постачальників сучасного обладнання та
інформаційних технологій надсилати свої пропозиції щодо розгляду
ключових проблемних питань роботи нового ринку для включення у
програму до 25.02.2019 року та приєднатись до участі у роботі конференції
та семінару.

Голова оргкомітету А. Юрчук

Тел. 044-418-4061



ДОДАТОК
до інформаційного листа № 1 від 22.01.2019 р.

Місце проведення конференції:

Готельний комплекс "Карпатські Зорі" 3* (Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул.Петраша 6/а,
Транспорт – потяг до ст. Яремче (1 км від комплексу), або до ст. Івано-Франківськ, далі автобус до
м.Яремче, зупинка"Гуцульщина").

Вартість проживання на одну особу*:

Тип номеру Стандарт
(19 місць)

Бізнес
(20 місць)

Котедж напівлюкс
(20 місць)

двомісний номер 6820 7680 6980
одномісний 7840 9960 9460

*Кількість місць у готельному комплексі  обмежена - вибір номера можливий при проплаті до 05.03.2019

У вартість входить:
 організаційний внесок для участі у конференції
 забезпечення інформаційними матеріалами
 проживання 4 ночі (з 11.03.2019 по 15.03.2019)
 3-х разове харчування (сніданок, обід, вечеря в Готельному комплексі)

Умови участі у роботі конференції:
 підтвердити свою участь та час прибуття необхідно до 28.02.2019
 реєстрація 11.03.2019 з 1400 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Петраша
6/а, готельний комплекс "Карпатські Зорі "
 для участі у роботі конференції необхідно до 05.03.2019 перерахувати кошти на рахунок
ТОВ «Укренерго», р/р 260073011456 у ПАТ «Банк Альянс», МФО 300119, ЄДРПОУ 25591491
(призначення платежу – за інформаційно-консультаційні послуги, згідно з Інформаційним
листом № 1 від 22.01.2019 р.)

Контакти:

Організаційно-технічне забезпечення проведення конференції
Голова оргкомітету – Юрчук Андрій Васильович
т/ф. (044) 418-40-61
моб. (050) 356-07-09
e-mail: etar@ukr.net, додаткова інформація: www.energyworld.com.ua
Гол. бухгалтер – Тетяна Анатоліївна
моб. (067) 2358725

Адміністратор конференції – Галина Михайлівна
моб. (067) 999-39-57

Примітка:
 Передбачена можливість презентації фірм чи розробок організацій, а також розповсюдження
рекламних матеріалів.
 Назви доповідей та презентацій (з короткою анотацією) для уточнення порядку денного
надсилати на електронну адресу оргкомітету e-mail: etar@ukr.net до 25.02.2019, тексти – до
05.03.2019.
 При бажанні приїхати разом з іншими особами або бажанні заїхати раніше (8-10.03) чи
виїхати пізніше 15.03.2019– обов'язкове попередження організаторів при оформленні участі через
обмеженість місць та подвійні розцінки на 08.03, п'ятницю, суботу, неділю (лижний сезон).

Оргкомітет конференції


