
                              

 

Official Use 

MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF 

ECONOMY, TRADE AND 

AGRICULTURE OF UKRAINE 

AGENCY FOR SUPPORT OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

 

 

Віртуальний семінар:  

Енергетичний сектор та можливості для Державно-приватного 

партнерства  

 
 

Дата:  1 лютого 2021 р. 

Час: 14:00 – 17:00 за київським часом  

Переклад українська/англійська: Олена Берьозкіна 

 

14:00 – 14:15   вступ: Олександр Грибан, Заступник міністра економіки України, Бернар 

Атлан, Головний спеціаліст з інвестицій, IFC, Група Світового банку 
 

Порядок денний: 

 

14:15 – 14:55 Розділ I. Презентація міжнародного досвіду IFC з реалізації ДПП в 

енергетичному секторі  

 

Основний доповідач: Бернар Атлан, Головний спеціаліст з інвестицій, IFC, Група 

Світового банку  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Радник урядів та місцевих органів влади з питань приватно-державного партнерства в IFC- Групі 
Світового банку (з вересня 2009 року) – спеціаліст із глобальних продуктів, розробки можливостей 
та реалізації консультативних завдань у сфері виробництва електроенергії, в тому числі зі 
структурування ДПП та продажу активів у секторі виробництва теплової та електричної енергії, 
накопичувачів енергії та виробництва енергії з відновлюваних джерел. Раніше відповідав за 
управління практикою консультування щодо транзакцій у Deloitte та Ernst & Young у країнах 
Центральної Європи (6 років) 
____________________________________________________________________________________ 

 

1. Ключові проблеми енергетичного сектору та як ДПП допомагає їх вирішити 

2. ДПП в енергетичному секторі, адаптоване до особливостей України  

3. Глобальний досвід IFC із ДПП у сонячній енергетиці  

 

14:55-15:15 Обговорення – запитання та відповіді   

15:15 – 15:20 Перерва 

  



                              

 

Official Use 

MINISTRY FOR DEVELOPMENT OF 

ECONOMY, TRADE AND 

AGRICULTURE OF UKRAINE 

AGENCY FOR SUPPORT OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 

15:20-16:30   Розділ II. Панельна дискусія. Міжнародний досвід та тенденції щодо 

ДПП в енергетичному секторі  

Основні доповідачі:  

Філіп Драпак, Старший експерт з енергетичного сектору, IFC: тенденції в енергетичному 

секторі з наголосом на ВДЕ  

Філіп Драпак є старшим експертом з енергетичного сектору підрозділу IFC «Консультативні послуги 

з ДПП та приватизацій в енергетичному секторі, і протягом останніх 15 років працює в Групі 

Світового банку. Перед цим Філіп був Головою Агентства ДПП Чеської Республіки, очолював 

фінансові консультативні послуги в Празькому офісі Société Générale та працював старшим 

менеджером у PricewaterhouseCoopers, фокусуючись на транзакціях в енергетичному секторі. Крім 

того, Філіп був членом правління в енергорозподільчій компанії з розподілу електроенергії та 

чеського головного підрядника компанії Skoda Praha.  

__________________________________________________________________________ 

Маріо Турковіч, Старший міжнародний спеціаліст з ДПП, IFC: хорватський досвід у ВДЕ  

Маріо Турковіч є старшим міжнародним спеціалістом у команді IFC, яка підтримує Агентство ДПП 

протягом останніх двох років, він також є генеральним директором хорватської консалтингової 

компанії EnergoVizija, яка зосереджується на відновлюваних джерелах енергії. До роботи в 

EnergoVizija Маріо виконував обов'язки міжнародного експерта з ДПП, а також був заступником 

керівника Агентства з питань ДПП у Хорватії.  

____________________________________________________________________________________ 

Енріке Лора, Спеціаліст з оцінки та експерт з енергетики, IFC: створення ринків та 

програма масштабування сонячної енерегтики в Узбекистані  

Енріке Лора є економістом сектору та спеціалістом з вимірювання впливу і працює у Віденському 

офісі IFC в Австрії. До обов’язків Енріке входить оцінка впливу інфраструктурних проектів IFC на 

економічний розвиток. Енріке має понад 14 років міжнародного досвіду з економічного аналізу та 

оцінки комплексних проектів з розвитку. Його робота охоплює широкий спектр напрямків, від 

розвитку приватного сектору до розвитку секторів інфраструктури та сільського господарства.  

____________________________________________________________________________________ 

Основні запитання до обговорення: 

- Які нові можливості для Державно-приватного партнерства існують в енергетичному 

секторі? 

- Яким чином ДПП впливають на ринок енергії? Чи існують обмеження і чи дійсно ДПП 

сприяють створенню ринків? 

- Які існують корисні підходи в ДПП щодо ВДЕ?  

- Яким був досвід країн, що розвиваються, порівняно із досвідом розвинутих країн ЄС 

(приклад Хорватії)  

 

16:30-17:00 Обговорення – Запитання-відповіді та завершення семінару  


