КРУГЛИЙ СТІЛ
«Зелені облігації в Україні як механізм залучення інвестицій
в проекти відновлюваної енергетики та енергоефективності»
10 липня 2018 року, м. Київ, вул. Володимирська, 55
(приміщення НАН України, 3-й поверх, Біла зала)
Програма
Час
09:30 – 10.00

Захід
Реєстрація учасників, вітальна кава.

10:00 – 10:30 Відкриття круглого столу. Вступне слово.
Сергій Савчук, Голова Держенергоефективності;
Рікардо Кюлхайм, керівник проекту GIZ «Консультування
підприємств щодо енергоефективності»
Ігор Кирильчук, національний Координатор проекту
ЮНІДО/ГЕФ;
10:30 – 10:50 Тенденції розвитку світового ринку зелених облігацій.
Можливості доступу України до ринку зелених фінансів.
Серена Венто, Керівник з Партнерства міжнародної
організації Climate Bonds Initiative
10:50 – 11:10 Роль IFC у формуванні ринку зелених облігацій в країнах, що
розвиваються
Мартин Дешек, Старший фахівець з фінансування клімату
Міжнародної фінансової корпорації (IFC)
11:10 – 11:30 Облігації ЄІБ у сфері поінформованості з питань клімату
Ініго Аренсібіа Гонсалес, спеціаліст сектору енергетики
Європейського інвестиційного банку
11:30 – 11:50 Міжнародний досвід запровадження ринку суверенних зелених
облігацій.
Катерина Перната, Національний експерт Проекту
ЮНІДО/ГЕФ
11:50 – 12:00 Потенціал залучення зелених інвестицій в Україну
Костянтин Гура, виконавчий директор ВП ДП «Центр
залучення зелених інвестицій»
12:00 – 12:30 Кава-брейк
12:30 – 12:50 Зелені облігації в Україні як механізм залучення інвестицій

12:50 – 13:10
13:10 – 13:30

13:30 – 13:50

13.50 – 14:10
14:10 – 14:30

14.30 – 14:50

14.50 – 15:20
15.20 – 15:30

в проекти відновлюваної енергетики та енергоефективності
Андрій
Фролов,
заступник
начальника
Управління
реформування
сфери
енергоефективності
та
енергозбереження Держенергоефективності
Сценарії випуску зелених облігацій в Україні.
Станіслав Дубко, експерт проекту GIZ «Консультування
підприємств щодо енергоефективності»
Зелені облігації в стратегіях банківського сектору.
Володимир Висоцький, Заступник директора Департаменту
екологічного реінжинірингу та впровадження проектів
ресурсозбереження АБ «УКРГАЗБАНК»
Вартість витрат емітента облігацій у процесі їх емісії на зелені
проекти.
Вячеслав Козак, керівник проекту DESPRO «Підтримка
децентралізації в Україні»
Стратегія побудови ринку зелених фінансів в Україні.
Олександр Сущенко, керівник проекту Center for BLENDED
VALUE Studies
Зелені облігації в країнах, що розвиваються. Механізми
залучених зеленого фінансування.
Максим Мордань, експерт проекту ПРООН «Усунення
бар'єрів для збільшення інвестицій в енергоефективність у
громадських будинках в Україні через механізм ESCO у малих
та середніх містах».
Можливості введення в обіг зелених облігацій в діючому та
перспективному законодавстві.
Максим Лібанов, Член НКЦПФР, Директор департаменту
стратегії розвитку ринків капіталу.
Дискусія. Обговорення сценаріїв запровадження ринку зелених
облігацій в Україні.
Підведення підсумків.

