
 

 
 

Звіт  
січень – грудень 2011 

 
ЧЛЕНИ:  
 
Станом на 10 січня 2012 ЄУЕА в цілому має 28 Дійсних членів та 8 Почесних членів. 
 
ЗУСТРІЧІ РАДИ: 
 
У 2011 році Радою були проведені зустрічі 26 січня, 12 квітня, 1 червня, 19 жовтня. 
 
ЗУСТРІЧІ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ: 
 
22 листопада відбулася зустріч членів ЄУЕА, приурочена до другої річниці існування організації. На 
зустрічі Голова Ради ЄУЕА Дейв Янг і директор ЄУЕА Олена Рибак підсумували основні досягнення 
поточного року і спрогнозували пріоритети діяльності агентства на 2012 рік. 
 
СЕКРЕТАРІАТ:   
 
Київ: Олена Рибак призначена директором Асоціації на Загальних Зборах у березні 2010 року. З 
лютого 2010 року на неповний робочий день працює бухгалтер. Також з квітня 2011 року працює 
аналітик на неповний робочий день. З жовтня 2011 року до команди ЄУЕА на повний робочий день 
приєднався помічник. З лютого 2012 року експерт CIM (німецька програма технічної допомоги) буде 
працювати повний робочий день, головним чином фінансуватиметься за програмою CIM. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ: 

19 січня, 2011 - Представники ЄУЕА взяли участь у семінарі "Сертифікація енергетичних показників 
будівель і енергетичне маркування приладів", організований «ІНОГЕЙТ» в рамках проекту "Ініціатива 
енергозбереження в будівельному секторі в Східній Європі та Центральній Азії" (ESIB), яка відбулася 
в Києві. Захід був присвячений енергетичній ефективності паспортизації будівель та енергетичному 
маркуванню побутових приладів. 

10 лютого, 2011 - ЄУЕА, в особі члена ради Вольфрама Ребока, відвідало ярмарок чистих технологій 
"E World" в Ессені. 

23 лютого, 2011 – ЄУЕА провело першу спільну зустріч з 
Українською Будівельною Асоціацією з метою 
представлення деяких енергоефективних технологій для 
будівельної промисловості. Відкривали захід президент 
Української Будівельної Асоціації – пан Сергій Грабар, віце-
президент УБА Олександр Ротов та Голова Ради 
Європейсько-українського енергетичного агентства – пан 
Дейв Янг. Свої презентації зробили представники таких 
компаній: Віталій Поплавський, Центр Енергозберігаючих 
Технологій ЕКО; Олександр Ротов, група компаній “Гертц”; 
Геннадій Руденко, Альфа Лаваль; Ірина Атрачева, 
СмартБілдінг; Микола Троіцький, Сен-Гобен Будівельна 
Продукція Україна; та Лариса Ломакі з Ліко Холдингу. 

25 лютого, 2011 - Проект члена ЄУЕА ТОВ «Центр енергозберігаючих технологій ЕКО" "Модернізація 
вугільної котельні районної лікарні і поліклініки в Дубровиці", м. Рівне переміг в номінації «Кращий 
проект в галузі альтернативної енергетики» в конкурсі "ТОП 100. Енергоефективність», організований 
НАЕР. 



 

25 лютого, 2011 - Представник ЄУЕА, Вольфрам Ребок, відвідав Другий Саміт Фінансування 
Відновлювальної Енергетики та Інфраструктури і Відні і, серед інших речей, говорив про потенціал 
біомаси в Україні та систему зеленого тарифу. 

25 лютого, 2011 - Члени ЄУЕА взяли участь в обговоренні запропонованих змін та доповнень до 
проекту Закону «Про внесення змін до законів України, що стосуються відновлюваних джерел енергії", 
підготовлений Державним агентством з питань енергоефективності та енергозбереження. 
Обговорення було організовано Комісією з екологічних інвестицій, альтернативних та 
відновлювальних джерел енергії Українського національного комітету Міжнародної торгової палати 
(ICC Ukraine) та Радою підприємців при Кабінеті Міністрів України. ЄУЕА представляв Дейв Янг, 
Голова і Члени правління – Юлія Шевчук, Віталій Поплавський, Лойк Лерміньо, інші представники 
членів-компаній. Окрім основної дискусії з головними зацікавленими сторонами, члени ЄУЕА також 
взяли активну участь у зустрічі робочої групи, відповідальної за підготовку законопроекту. 

26 лютого, 2011 - Член Ради ЄУЕА, Микола Троїцький, виступив на II Міжнародному науково-
практичному Форумі екології та енергоефективності у будівництві e3forum, який проходив в 
Міжнародному виставковому центрі. Пан Миколай Троїцький, директор Сен-Гобен Будівельна 
Продукція Україна, брав участь у панелі, організованої Drees&Sommer і присвяченій питанням 
містобудівництва та архітектури, сталого розвитку територій з використанням перших прикладів 
раціонального будівництва. 

1 березня, 2011 - Члени Ради ЄУЕА - Вольфрам Ребок (юридична компанія Арцінгер) та Віталій 
Поплавський (директор ТОВ «Центр Енергозберігаючих Технологій») взяли участь в радіопрограмі 
«Баланс з Д.Крикуном» на радіо «Ера FM». В ході програми обговорювалися проблеми 
енергозбереження та ефективного використання енергоресурсів в розрізі подорожчання енергоносіїв 
для української промисловості та пересічних споживачів. 

2 березня, 2011 - Вольфрам Ребок, член Ради ЄУЕА, виступив на Конференції Адама Смітта «2-ий 
щорічний український енергетичний форум» в Києві. У своїй презентації на тему «Енергетична 
стратегія: У якому напрямку рухається Україна?» пан Ребок наголосив на важливості розробити ясну 
довгострокову стратегію, яка б зважувала та розглядала відразу декілька факторів, таких як сталий 
розвиток, попередження зміни клімату, чисте оточення, ефективне суперництво та багато інших. 

1-2 березня, 2011 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, відвідала 5-ий Фінансовий форум відновлюваної 
енергії - Центральна та Східна Європа, який пройшов у Варшаві. ЄУЕА виступило інформаційним 
партнером, оскільки тема фінансування проектів відновлюваної енергії має особливе значення для 
Агентства. 

10-11 березня, 2011 – Олена Рибак, директор ЄУЕА, взяла участь у круглому столі «Інвестиції в галузі 
енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в Східній Європі», організований спільно 
проектом INOGATE SEMISE та Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП). Олена Рибак 
представила "шведське рішення для проектів централізованого опалювання в Україні». 

29 березня, 2011 - ЄУЕА стало інформаційним партнером і учасником круглого столу «Український 
ринок сонячної енергетики: усунення перешкод для зростання». 

6 квітня, 2011 – Олена Рибак взяла участь в 1-му міжнародному бізнес-форумі з енергоефективності, 
який відбувся в м. Рига. Організатором форуму виступила Латвійська асоціація енергоефективності 
(LATEA) спільно з Представництвом Європейської Комісії в Латвії та Мерії Риги. Для ЄУЕА участь у 
форумі була важливою, оскільки ситуація з енергоефективністю в Україні та Латвії схожі, і в своєму 
виступі Олена Рибак поінформувала учасників про останні тенденції в Україні, спрямовані на 
реалізацію проектів в області енергоефективності. 

11 квітня, 2011 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, виступила на круглому столі на тему “Досвід реалізації 
проектів та кращі практики щодо енергозбереження у житлово-комунальному господарстві України”, 
організованого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України і Центром громадської експертизи. Олена Рибак зробила презентацію, в якій 
представила Шведські рішення щодо централізованого опалення, на досвіді та прикладі проекту, 
впровадженого в Одесі у 2006 році. 



 

30 квітня, 2011 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, взяла участь у Регіональному Глобальному Форумі на 
тему Розвитку Сталої Енергетики, який проходив в Австрійській Федеральній Економічній Палаті у 
Відні. На форумі було піднято тему “Енергія між Дунаєм і Кавказом - роль відновлюваної енергії і 
енергоефективності як ключового аспекту економічного розвитку”.Олена Рибак поінформувала 
учасників про сучасний стан ринку енергоефективності та відновлювальної енергетики в Україні, 
головні труднощі на потенціал місцевого ринку. Під час заходу Олена Рибак також була модератором 
панелі “Регіональні підходи для відновлюваних джерел енергії і енергоефективності” і підсумувала 
основні моменти обговорення на заключному засіданні. 

13 травня, 2011 – Директор ЄУЕА, Олена Рибак, виступила на семінарі «Прикордонна біоенергетика: 
розширення ринку транспортного біопалива", який відбувся в рамках Всесвітнього конгресу з 
поновлюваних джерел енергії в м. Лінчепінг (Швеція). Олена Рибак представила презентацію про 
ситуацію виробництва та експорт біопалива в Україні, 
необхідні економічні і законодавчі ініціативи, з тим щоб 
дозволити ринку реалізувати наявний потенціал. 

16 травня, 2011 – ЄУЕА провело прес-конференцію на 
тему «Чорнобильські заборонені зони можуть зробити 
Україну лідером в зеленій енергетиці" з представниками 
уряду та преси. Експерти пропонували використовувати 
землю у відчужених зонах для вирощування біомаси для 
виробництва електроенергії. З Чорнобильською зоною 
відчуження Україна має шанс зробити деякі кроки в 
поновлюване і стале майбутнє. 

19 травня, 2011 - Олена Рибак, директор Європейсько-українського енергетичного агентства взяла 
участь у дискусії „Енергетичне майбутнє України – шанси та виклики для міжнародної співпраці” 
спільно з представниками української влади та незалежними експертами, що відбулась під час 
засідання Німецького Економічного Клубу (DWK) у Києві. Як заявила Олена Рибак, в довгостроковій 
перспективі слід обирати не дешевші, а правильніші, екологічніші, сталі варіанти розвитку України в 
питаннях енергозбереження та енергоеффективності. 

19 травня, 2011 - Директор Європейсько-українського енергетичного агентства, Олена Рибак, 
відвідала круглий стіл “Готовність України до інтеґрації у Європейське Енергетичне Співтовариство: 
виконання Директиви 2001/80/EC”, організований Міжнародним центром перспективних досліджень 
разом з Комітетом Верховної Ради з європейської інтеґрації. Обговорення відбулося в будинку 
комітетів Верховної Ради України. Метою круглого столу було визначити можливості та ризики для 
екологізації енергетичного сектору, що відкрилися зі вступом України до Європейського Енергетичного 
Співтовариства. У заході брали участь експерти з галузей екології та енергетики, депутати, 
представники бізнесу, громадських екологічних організацій і ЗМІ. На круглому столі було 
представлено Зелену книгу (книгу проблем), а також доповіді представників груп інтересів. 

26 травня, 2011 - Член Правління ЄУЕА Вольфрам Ребок спільно з комітетом EBA з палива та 
енергетики взяв участь у місії до європейських установ в Брюсселі. Представники місії мали зустрічі з 
Генеральним Директором торгівлі (Європейська Комісія), Генеральний Директорат Енергії, Членом 
Кабінету Комісіонерів Гюнтером Оттінгером, департаментом міжнародних відносин 
BUSINESSEUROPE, делегацією Європейсько-українського комітету парламентського співробітництва 
в Європейському парламенті. 

31 травня – 1 червня, 2011 – 2-ий Європейсько-
Український Енергетичний День  

Близько 250 чоловік взяли участь у 2-му Європейсько-
Українському Енергетичному Дні - експерти, топ-
менеджери провідних компаній, представники 
спеціалізованих некомерційних організацій, органів 
влади, донорів та інших організацій з 13 країн світу, а 
також близько 70 журналістів від місцевих і 
міжнародних засобів масової інформації. У рамках 
заходу глава делегації Європейського Союзу в 
Україні, посол Жозе Мануель Пінту Тейшейра заявив, 
що перехід до низьковуглецевої економіки вимагає 



 

великої політичної волі. Захід було організовано ЄУЕА спільно з Conference House. Конференція була 
також підтримана Державним агентством України з енергоефективності та енергозбереження. 
Офіційним партнером заходу виступила компанія Систем Кепітал Менеджмент. Серед інших 
партнерів: Universal Bank, Сен Гобен Будівельна Продукція Україна, юридична компанія Арцінгер і 
Альфа Лаваль. 

14 червня, 2011 - Юридична компанія Арцінгер спільно з ЄУЕА випустила друге видання книги 
“Путівник по енергетичному законодавству” 

16 червня, 2011 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, була модератором панелі дискусії з альтернативної 
енергетики під час "Австрійсько-українського правового дня: крок на шляху розвитку інвестиційного 
потенціалу України". До складу учасників панелі дискусії ввійшли директор ЄБРР в Україні пан Андре 
Куусвек, глава національного проекту "Енергія природи" Вадим Точений і партнер юридичної фірми 
Арцінгер Тимур Бондарєв. 

10 липня, 2011 - Член Ради ЄУЕА, Лоїк Лерміньо, взяв участь у торговій місії організований 
Агентством регіонального розвитку провінції Ено (Бельгія) – Розвиток Ено. Лоїк у своєму виступі 
повідомив учасникам про стан розвитку відновлювальної енергетики 

20 вересня, 2011 – Олена Рибак, директор ЄУЕА, взяла участь в 13-му фінансовому форумі з 
поновлюваних джерел енергії, який пройшов у Лондоні. ЄУЕА підтримав подію в якості 
інформаційного партнеру, оскільки Асоціація має чітке розуміння того, що багато гравців в Європі, 
включаючи фінансові установи і розробників, потенційно можуть додатково оцінити ведення бізнесу 
на українському ринку. 

11-12 жовтня, 2011 – Відбувся Донецький ІнвестТур в 
сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики, 
який було організовано Підкомісією з питань розвитку 
енергетики та енергозбереження Українського Союзу 
Промисловців і Підприємців та Європейсько-українським 
енергетичним агентством. У ньому взяли участь такі 
компанії як: Шнайдер Електрик, Альфа Лаваль, Квазар, 
Енком Груп, ДТЕК, Центр Енергозберігаючих технологій та 
інші. Учасники заходу відвідали об'єкти для потенційної 
реалізації проектів та інвестування в секторах 
енергоефективності та відновлювальної енергетики на 
місцях. Компанія Еко Energie Scandinavia AB виступила 
організатором вечірнього прийому. Учасники мали 

можливість відвідати місця перспективних проектів для інвестицій і оцінити інвестиційний потенціал 
Донецької області в цілому 

11 жовтня, 2011 – ЄУЕА направило коментарі до НКРЕ щодо проекту постанови Національної комісії 
регулювання електроенергетики України "Про затвердження визначення частки сировини, матеріалів, 
основних фондів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва енергетичних 
об'єктів (та їх компоненти), які виробляють електроенергію з використанням альтернативних джерел 
енергії" 

14 жовтня, 2011 – ЄУЕА ініціювало відкрите звернення до Президента України щодо поновлення 
Енергетичної стратегії України, в якому висловило свою стурбованість з приводу закритих і 
непрозорих поновлень цього соціально важливого 
документа, і попросило вжити необхідних заходів для 
забезпечення належної співпраці з громадянським 
суспільством стосовно стратегічних рішень уряду. Відкрите 
звернення було підтримано 24 відповідними неурядових 
організаціями, аналітичними центрами, експертами і т.д. 

26 жовтня, 2011 – Олена Рибак, директор ЄУЕА, взяла 
участь в урочистому відкритті міжнародної виставки та 
конференції «GREENEXPO | Альтернативна енергетика 
2011». У своєму привітальному слові Олена Рибак 
зазначила, що потенціал Україні в енергоефективності і 



 

відновлювальних джерелах енергії очевидний як усередині країни, так і поза її межами. Але для того, 
щоб цей потенціал був в кінці кінців реалізований, уряд і ключові зацікавлені сторони повинні тісно 
співпрацювати для забезпечення стабільного інвестиційного і політичного клімату, функціонуючої та 
прозорої правової бази, а також стійких ринкових механізмів для всіх учасників ринку. 

2 листопада, 2011 – Члени ЄУЕА взяли участь у 
Міжнародному енергетичному форумі в Запоріжжі. 
Запорізька обласна рада, регіональна Торгово-
промислова палата та Європейсько-українське 
енергетичне агентство виступили спільними 
організаторами події. Олена Рибак доповіла про Договір 
про енергетичне співтовариство та його вплив на сектор 
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії 
в Україні. 

10 листопада, 2011 – ЄУЕА опублікувало думки 
експертів щодо вето Президента на зелений тариф для 

відновлюваної енергії, виробленої з біогазу. Хендрік ван дер Тол (директор з експорту Центральної та 
Східної Європи, Envitec Biogas AG) і Едгарс Кудурс (регіональний менеджер в Україні, Biogas Nord), 
поділилися  своїми думками серед інших. 

15 листопада, 2011 – ЄУЕА провело прес-конференцію в УНІАН щодо вето Президента на біогаз. 
Серед учасників конференції: Голова Ради ЄУЕА, Дейв Янг та Директор ЄУЕА, Олена Рибак, Йорг 
Майснер, директор проектів в Україні, Haase Energietechnik АТ, член Ради ЄУЕА, а також Директор 
НТЦ «Біомаса», к.т.н. Георгій Гелетуха. 

17 листопада, 2011 – Члени ЄУЕА взяли участь в “Саміті з фінансування та інвестування в енергетику 
ЄС-Україна 2011” у Відні. Cеред основних тем засідань були: енергетика як основний напрямок та 
центральний фокус у відносинах ЄС-Україна, інвестиції в енергоефективність та відновлювальну 
енергетику України, потреби та можливості для інвестицій в галузі виробництва енергії в Україні та 
інвестування в транспортування, розподіл та споживання в українському енергетичному секторі. 
 
1 грудня, 2011 – ЄУЕА за підтримки компанії Рентехно опубліковало огляд ринку сонячної енергетики 
в Україні. Огляд звернув увагу на деякі з найбільш активних гравців на ринку в Україні та вивчення 
можливостей розробки проектів. 


