Програма семінару
«Видобування та використання шахтного метану:
Перспективи розвитку»
10 ГРУДНЯ 2013
Організатори: Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки і Глобальна ініціатива щодо метану (GMI)
Місце проведення: Київ, вул. Липська 3, кім.2
Примітка: Переклад забезпечується

9:00 – 9:25

Привітання та реєстрація

9:25 – 09:40

Вступне слово

Олександр Мирний, Народний депутат Україн, Комітет Верховної Ради з питань
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Феліція Руїз, Співголова підкомітету з вугілля Глобальної ініціативи щодо метану,
Агентство з охорони навколишнього середовища США

Засідання 1: Реалізація законодавства з питань шахтного метану
в Україні
Тривалість кожної презентації – 15 хвилин, запитання та відповіді після презентацій – по 5 хвилин
09:40 - 10:00

Огляд українського законодавства з питань шатного метану
Олег Дудкін, Голова Секретаріату Комітету Верховної Ради з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

10:00 - 10:20

Державна політика у сфері видобування та використання шахтного метану
Ігор Ященко, Заст. директора департамента, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України

10:20 - 10:40

Питання шахтного метану в Податковому кодексі України
Олександр Шумський, Головний державний податковий інспектор,
Державна податкова служба України

10:40 - 11:00

Стандарти шахтної безпеки та шахтний метан: Реалізація вимог до систем
вентиляції й дегазації
Євген Степановський, заступник начальника управління, Державна служба
гірничого нагляду та промислової безпеки

11:00 - 11:20

Поточні завдання і перспективи реалізації законодавства з питань шахтного
метану: Погляд на вимоги до дегазації
Сергій Єгоров, начальник відділу, ДТЕК

11:20 - 12:05

Дискусія
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Засідання 2: Законодавче визначення енергії, отриманої на основі шахтного
метану
Тривалість кожної презентації – 15 хвилин, запитання та відповіді після презентацій – по 5 хвилин
12:05 - 12:25

Відновлювані джерела енергії та питання шахтного метану в законодавстві
Німеччини: Потенційні моделі для України
Кліменс Бекхаус, виконавчий директор, A-TEC Anlagentechnik GmbH

12:25 - 12:45

Визначення понять та стимули для видобування і використання шахтного
метану в США
Майкл Коте, президент, Ruby Canyon Engineering

12:45 - 13:15

Дискусія

13:15 - 14:30

Бізнес-ланч. Тема дискусії: Варіанти визначення шахтного метану для України

Засідання 3: Варіанти політичних стратегій
Тривалість кожної презентації – 15 хвилин, запитання та відповіді після презентацій – по 5 хвилин
14:30 - 14:50

Механізми стимулювання видобування та використання шахтного метану
Мередидд Еванс, старший науковий співробітник, Тихоокеанська північно-західна
національна лабораторія, США

14:50 – 15:10

Роль Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України
у сприянні видобуванню та використанню шахтного метану
Микола Пашкевич, Голова Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України

15:10 - 15:30

Пропозиції групи компаній "Донецьксталь" щодо політики держави для
забезпечення інтенсивного розвитку галузі видобування та використання
шахтного метану
Євген Юшков, Директор дирекції економічного планування, аналізу та моніторингу
інноваційних проектів, «Донецьксталь»

15:30 - 15:50

Удосконалення державного регулювання видобування газу метану з
врахуванням гірничої ренти
Микола Жикаляк, генеральний директор, ДРГП «Донецькгеологія»

15:50 - 16:30

Дискусія

16:30 - 17:00

Вільне спілкування для тих, хто побажає
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