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Дорожня карта з розвитку і модернізації
енергетики України
22 січня в Давосі під час проведення ювілейного 20-го Всесвітнього
економічного форуму член Правління Сіменс АГ, співдиректор операційної
компанії «Газ і Енергетика» Майкл Сен і генеральний директор Сіменс Україна
Мачей Зєліньскі зустрілися з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком
для обговорення дорожньої карти щодо розвитку і модернізації енергетики
України
Усвідомлюючи складну ситуацію, особливо в енергетичному секторі, Сіменс
запропонував українському уряду спільно з українськими зацікавленими сторонами
розробити і реалізувати дорожню карту для створення надійної, ефективної і сучасної
енергосистеми країни.
Комплексна дорожня карта включатиме виробництво, передачу, розподіл
електроенергії, поновлювані джерела енергії, нові технології, цифровізацію і інші такі
аспекти, в тому числі джерела фінансування, передачу ноу-хау, навчання.
Сіменс вже зв'язався з урядом Німеччини, який надає всебічну політичну і економічну
підтримку Україні. Уряд Німеччини заявив, що всебічно підтримує реалізацію
енергетичної дорожньої карти в Україні.
У свою чергу, прем'єр-міністр підкреслив, що уряд України готовий до подальшого
зміцнення партнерства між Україною і Siemens і задоволений поточною співпрацею з
Укренерго і Siemens Україна.
Г-н Зєліньскі нагадав про нещодавнє підписання трирічного контракту з Укренерго про
впровадження Smart Grid технологій в об'єднаній енергосистемі України.
«Siemens має великий досвід в області комплексної трансформації енергосистем в
багатьох країнах світу і був би радий зробити свій вклад в модернізацію енергосистеми
України», - зазначив пан Сен.
Сторони домовилися про те, що Siemens повинен створити спеціальну робочу групу і
повернутися з пропозицією про подальші кроки.

«Сіменс АГ» (Берлін і Мюнхен) - провідний світовий технологічний концерн, який протягом більше 170
років уособлює собою найвищий рівень інжинірингу, інновацій, якості, надійності і проявляє глобальний підхід
до бізнесу. Компанія веде свою діяльність в більш ніж 200 країнах світу і спеціалізується в таких областях, як
електрифікація, автоматизація і цифровізація. «Сіменс» - один з найбільших в світі постачальників
енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій. Підприємство є одним з провідних виробників
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парогазових установок для ефективного виробництва енергії, постачальником рішень для її передачі,
піонером в області інфраструктурних рішень, технологій автоматизації та програмного забезпечення для
промисловості. Компанія є великим виробником медичного обладнання для візуалізації (комп'ютерних та
магнітно-резонансних томографів) і лабораторної діагностики. В 2019 фінансовому році, що завершився 30
вересня, оборот концерну склав 86,8 млрд. Євро, а чистий прибуток - 5,6 млрд. Євро. Більш детальна
інформація: www.siemens.com і www.twitter.com/siemens_press.
ДП "Сіменс Україна" - одна з провідних промислових компаній України. Постачає обладнання, технології та
комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту і
автоматизації будівель. Центральний офіс компанії знаходиться в Києві, регіональні філії діють у Львові,
Одесі, Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. Більш детальна інформація доступна на Інтернет-сайті:
www.siemens.ua.
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