ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
Експертна Рада з питань розвитку газової промисловості та ринку
природного газу
Громадська організація, створена з метою сприяння інноваційному розвитку
нафтогазового комплексу в питаннях видобутку, транспортування та реалізації
природного газу.
З цією метою Рада розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення
ефективності інноваційної діяльності, зокрема шляхом:
· визначення
пріоритетних
напрямів
науково-дослідних,
дослідноконструкторських і проектних робіт, що мають значення для інноваційного
розвитку нафтогазового комплексу України;
· розгляду професійних питань, що випливають із специфіки організації
видобутку, транспортування та реалізації природного газу;
· проведення експертизи та видача висновків щодо проектів нормативноправових документів;
· розробки та впровадження в практику нових форм і методів організації процесів
та впровадження нових технологій видобутку, транспортування та реалізації
природного газу відповідно до міжнародних стандартів та світового досвіду;
· організації розробки проектів законодавчих актів та нормативнометодологічних матеріалів у галузі видобутку, транспортування та реалізації
природного газу;
· вивчення і систематизація досвіду застосування у світі технологій з видобутку,
транспортування та реалізації природного газу.
До складу Ради входять:
Голова Експертної Ради:
Уніговський Леонід Михайлович – д.т.н., лауреат Державної премії України в галузі
науки та техніки, Генеральний директор ТОВ«Нафтогазбудінформатика».
Почесний Голова Експертної Ради:
Карп Ігор Миколайович – вчений у галузі енерготехнологічного використання
палива та газотехніки, академік Національної академії наук України, заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Заступник Голови Експертної Ради:
Чалий Олександр Олександрович – к.ю.н., заслужений юрист України , Надзвичайний
і Повноважний Посол України, Президент «Грант Торнтон Украина»

Секретар Експертної Ради:
Дяченко Сергій Миколайович – к.т.н., незалежний експерт.
Члени Експертної ради:

Геєць Валерій Михайлович

Домбровський Олександр Георгійович

Єгер Дмитро Олександрович

Клюк Богдан Олексійович
Крупський Богдан Любомирович
Кучук-Яценко Сергій Іванович

Марчук Ярослав Семенович

Стогній Борис Сергійович

Академік НАН України, директор
Інституту економічного прогнозування
НАН України, лауреат Державної премії
України в галузі науки та техніки
Кандидат економічних наук, народний
депутат України, в.о. голови Комітету
Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки
Член-кореспондент НАН України,
колишній Голова правління ВАТ
«Укрнафта» (1998-2000), директор ДП
«Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз
України», лауреат Державної премії
України в галузі науки та техніки
Кандидат технічних наук, Голова
Правління АТ «Укргазпром»(1994-1999),
лауреат Державної премії України в галузі
науки та техніки
Академік УНГА, кандидат геологомінералогічних наук.
Академік НАН України, лауреат Державної
премії України в галузі науки та техніки,
заступник директора Інституту
Електрозварювання ім.Є.О.Патона.
Директор ДК «Укртрансгаз»(19981999,2006-2009), заступник Голови
Правління НАК «Нафтогаз України»(20022003,2009-2010).
Академік-секретар відділення фізикотехнічних проблем енергетики
Національної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України ,
лауреат Державної премії України у галузі
науки і техніки .

На сьогодні Експертна Рада розбудовує співпрацю з Міненерговугілля,
НАК «Нафтогаз України», Національною Академією Наук України, Координаційним
центром запровадження економічних реформ при Президентові України, низкою
вітчизняних та іноземних експертних, аналітичних та наукових установ.
З метою висвітлення, роз`яснення та популяризації своєї позиції Експертна Рада
проводить публічні заходи, наприклад пресс-конференції, круглі столи та інші заходи, а
також висвітлює її у засобах масової інформації.

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
проведених Експертною Радою з питань розвитку газової промисловості та ринку
природного газу
Ø
23.04.2013р. «Видобуток природного газу в Україні: проблеми та
перспективи» (Круглий стіл організовано Експертною Радою спільно з
Громадською Радою при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості).
Ø
03.06.2013р. «Шляхи ефективного використання газотранспортної
системи України, реверс, транзит, створення східноєвропейського газового
хабу» (Круглий стіл організовано Експертною Радою спільно з Міжнародною
громадською організацією Київським міжнародним енергетичним клубом “Q-club”).
Ø
06.11.2013р. «Енергоефективність: стратегічний курс або декларації?»
(Круглий стіл організовано Експертною Радою спільно з Державним агентством з
енергоефективності та енергозбереження України).
Ø
23.04.2015 «Стратегія та пріоритети розвитку ринку природного газу в
контексті сучасних євроінтеграційних прагнень України?» (КРУГЛИЙ СТІЛ
організовано Експертною Радою, Інститутом стратегічних досліджень при
Президентові
України,
НАК
«Нафтогаз
України»,
за
підтримки
ТОВ «Нафтогазбудінформатика»та ТОВ «Грант Торнтон Україна»).
Ø
13.10-14.10.2015 ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ФОРУМ –
«Український газовий
ринок
–
останній
європейський
рубіж?»,
(КОНФЕРЕНЦІЯ яку організовано Експертною радою з питань розвитку газової
промисловості та ринку природного газу спільно з ТОВ "Грант Торнтон Україна",
ТОВ "Нафтогазбудінформатика", Регіональною газовою компанією та компанією
ICIS).
Ø
07.04.2016 «Розподіл природного газу. Проблеми та шляхи їх вирішення»
- круглий стіл, організований Асоціацією газового ринку України разом з
Європейською Комісією та Експертною радою з питань розвитку газової
промисловості та ринку природного газу, за підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні та програми технічної допомоги у сфері енергетики
INOGATE. Захід було присвячено нагальним проблемам розвитку вітчизняного
сектора розподілу природного газу, пов’язаним з інтеграцією газового ринку
України в європейський газовий ринок.

