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Звіт Діяльності 
січень – грудень 2012 

 

ЧЛЕНИ:  

 

Станом на 14 січня 2013 ЄУЕА в цілому має 38 Дійсних членів та 8 Почесних членів. 

 

ЗУСТРІЧІ РАДИ: 
 
У 2012 році Радою було проведено загалом сім зустрічей, а саме: 2 березня, 3 квітня, 30 травня, 8 

червня (телефонна конференція), 11 липня, 13 вересня та 14 листопада.  

 

ЗУСТРІЧІ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ: 
 
24 січня 2012 року пройшли Загальні Збори членів Європейсько-українського енергетичного 

агентства.  

 

3 квітня та 13 вересня, 2012  у пабі Golden Gate Irish Pub відбулися неформальні зустрічі членів та 

партнерів ЄУЕА. 

 

15 листопада 2012 року Європейсько-українське енергетичне агентство відсвяткувало третю річницю 

з дня заснування.  

 
СЕКРЕТАРІАТ:   
 

Київ. Наразі Секретаріат ЄУЕА налічує трьох працівників, що працюють на повний робочий день, і 

двох працівників, що працюють на неповний робочий день, а саме: 

- Директор Асоціації призначений на Загальних Зборах у березні 2010 року. 

- з лютого 2010 року на неповний робочий день працює бухгалтер.  

- з квітня 2011 року працює аналітик (неповний робочий день).  

- з жовтня 2011 року з’явилася позиція помічника на повний робочий день.  

- з лютого 2012 року на повний робочий день працює експерт CIM (німецька програма 

технічної допомоги). 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ: 

18-19 січня, 2012 - Представники ЄУЕА взяли участь в міжнародній конференції «Природний газ та 
енергетичне майбутнє України», яка відбулась в Києві. Серед членів ЄУЕА на Саміті були присутні 

ДТЕК, юридична фірма Арцінгер, ТОВ "Філіпс Україна", ТОВ "Укртрансрейл та Шнайдер Електрік. На 

конференції IHS CERA представили свої висновки про геологічний потенціал традиційного і 

нетрадиційного забезпечення природним газом України, а також необхідні потреби в інвестиціях і 

національної політики для сприяння реалізації потенціалу природного газу в Україні.  
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24 січня 2012 року - пройшли Загальні Збори членів 
Європейсько-українського енергетичного агентства, 

під час яких було обрано Голову, Заступника Голови і 

Раду. Дейв Янг був переобраний Головою Ради, а Айра 

Рубенштейн став його Заступником.  

Під час Загальних Зборів, члени обговорили майбутній 

розвиток та пріоритети для Агентства, діяльність у 

поточному році, затвердили фінансовий звіт 2011 року 

та схвалили бюджет на 2012 рік. 

25-26 січня, 2012 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, взяла 

участь у Євроатлантичному Форумі в Києві. Українські та іноземні експерти обговорили стратегічну 

важливість угоди про вільну торгівлю та енергетичну безпеку України. 

1 лютого, 2012 – Директор ЄУЕА, Олена Рибак, виступила на відкритому засіданні Q-Club та НТЦ 
"Біомаса" стосовно зеленого тарифу для біогазу. У своєму виступі "Біогаз очима європейських 

компаній" пані Рибак зазначила, що це не тільки енергетична незалежність, стабільне джерело 

енергії, екологія та питання навколишньої середи, нові робочі місця та розвиток інфраструктури і т. д. 

"Ми не можемо ігнорувати можливість допомогти сільськогосподарським підприємствам стати більш 

ефективними, а також знехтувати потенціалом теплової енергії з біогазу», - зазначила вона.  

2 лютого, 2012 – ЄУЕА надало коментарі для дослідження "Рік в Енергетичному Співтоваристві: 
добре стоїмо?", здійсненого аналітичним центром "Діксі Груп", присвячене першій річниці членства 

України в Європейському Енергетичному Співтоваристві, яке містить аналіз виконання цілої низки 

європейських директив та регламентів у сферах газу, електроенергії, навколишнього середовища та 

відновлюваних джерел енергії, які Україна зобов’язалась імплементувати до 1 січня 2012 року.  

7 лютого, 2012 – В офісі ЄУЕА за участі представників представництва ЄС в Україні, Світового банку, 

відповідних неурядових організації та незалежних експертів з питань енергетики відбулась зустріч з 
представниками Фонду Ефективне управління. Зустріч була присвячена обговоренню розділів 

стосовно нафти і газу в оновленій Енергетичній стратегії,  а також обговорені основні проблемні 

питання документу загалом. 

10 лютого, 2012 - ЄУЕА підтримало відкрите звернення до Президента України стосовно закону про 
біогаз, в якому йшлося про необхідність підтримки розвитку біогазових технологій, що дозволить 

зменшити обсяг імпортованих енергоносіїв та отримати високоякісні та екологічно чисті органічні 

добрива для сільського господарства, створить нові робочі місця у депресивних регіонах, вирішити 

ряд екологічних проблем із утилізацією біологічних відходів, в тому числі тваринництва, птахівництва, 

харчової та переробної промисловості, у комунальній сфері. 

15-19 лютого, 2012 - Олена Рибак, директор ЄУЕА, зустрілася з представниками секретаріату 

Енергетичного Співтовариства у Відні для обговорення Принципових Положень ЄУЕА щодо 

Енергетичного Співтовариства.  

21 лютого, 2012 – У приміщенні компанії Saint-Gobain Construction Products Ukraine  відбулось 
засідання Робочої групи з енергоефективності ЄУЕА. Членами РГ були представлені та обговоренні 

Принципові Положення щодо системи централізованого теплопостачання та енергоефективності в 

будівлях. Також було обговорено можливість підготовки консолідованих Принципових Положень, 
подальшої співпраці та розширення РГ новими членами. 

27 лютого – 1 березня, 2012 - ЄУЕА стало інформаційним партнером і учасником Українського 
Енергетичного Форуму, організованого Adam Smith Conferences. Активними учасниками Форуму 

серед членів ЄУЕА стали:  DTEK, Schneider Electric, ABB, Arzinger Law firm.  
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Крім того, член Ради ЄУЕА, Пітер О'Браен виступив з презентацією про стан розвитку проекту  з 

вітроенергетики компанії EuroCape New Energy.  

14 березня, 2012 - ЄУЕА опублікувало Принципові Положення щодо розвитку біоенергетичного 

сектору в Україні, в яких зазначалась необхідність негайного вирішення питання щодо використання 

енергії з біомаси, оскільки в ній закладений величезний потенціал по заміщенню традиційних видів 

палива, а також з метою підвищення енергетичної безпеки країни та зменшення залежності від 

імпортованого палива.  

15 березня, 2012 - ЄУЕА за участю експертів та преси 

провело прес-конференцію на тему «Біоенергетика 
може вирішити питання енергетичної безпеки 
України». Серед учасників прес-конференції: Голова 

Ради ЄУЕА, Дейв Янг та Директор ЄУЕА, Олена Рибак, 

Едвард Клагер, Член Ради ЄУЕА, Виконавчий 

директор AlterEnergy Group, а також Директор НТЦ 

«Біомаса», к.т.н. Георгій Гелетуха.  

30 березня, 2012 - ЄУЕА опублікувало Принципові 
Положення щодо Договору про Енергетичне Співтовариство, підготовлені Вольфрамом Ребоком  та 

Оленою Рибак. Принципові Положення поширюються виключно на енергоефективність та 

відновлювані джерела енергії а саме зобов’язання України згідно договору в рамках цих секторів.  

3 квітня, 2012 - ЄУЕА опублікувало Принципові Положення на тему "Необхідність Сталої 
Електроенергетичної Інфраструктури в Україні та як її досягти", підготовлені Пітером Княжко та 

Бартошем Войшчик, компанія GE Energy. Основною тематикою Принципових Положень стало  

забезпечення  чистого, безпечного, економічно-ефективного та безперебійного постачання 

електроенергії. 

3 квітня, 2012 – ЄУЕА провело Прес-ланч, присвячений 
перспективам розвитку «розумних мереж» в Україні. 
Участь у заході взяли представники ЗМІ та Пітер 

Княжко, Член Ради ЄУЕА, Директор департаменту 

розумних мереж в Центральній і Східній Європі 

компанії General Electric Energy. На зустрічі були 

презентовані Позиційні Положення ЄУЕА щодо 

електроенергетичної інфраструктури України, 

розглянуті основні її проблемні питання, зокрема 

втрати в електромережах України, що визвані 

неефективною побудовою мереж та зношенністю 

інфраструктури. Крім того пан Княжко   розповів про новітні технології в даному напрямку з метою 

зменшення втрат.  

3 квітня, 2012 - у пабі Golden Gate Irish Pub відбулась 

перша неформальна зустріч членів та партнерів ЄУЕА. 

Гості мали чудову нагоду зміцнити партнерські 

стосунки, поділитись останніми новинами та 

ініціативами.  
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19 квітня, 2012 - ЄУЕА опублікувало Принципові Положення щодо теплопостачання в Україні та 
щодо розвитку виробництва енергії з відходів, в яких розглянувся можливий розвиток даного 

напрямку, що зорієнтований на потреби кінцевого споживача, на незалежність різних видів палива та 

взаємодії різноманітних джерел тепла.  

19 квітня, 2012 - ЄУЕА провело прес-конференцію 
«Опалення в житлово-комунальному господарстві 
може бути ефективним», в ході якого експерти 

представили можливі шляхи вирішення основних 

проблем енергопостачання в житлово-комунальній 

сфері України. У прес-конференції взяли участь Дейв 

Янг, голова ради ЄУЕА, Анатолій Близнюк, Міністр 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Вільям Такер, 

керівник проекту Реформа міського 

теплозабезпечення (USAID), Віталій Поплавський,Член 

Ради ЄУЕА, Генеральний директор «Центру енергозберігаючих технологій", Всеволод Кошель, 

директор компанії EcoEnergy, Донецьк, Олена Рибак, Директор ЄУЕА. 

 16 - 18 травня, 2012 - Директор ЄУЕА, Олена Рибак, 

виступила з доповіддю на ІІ щорічному форумі 
Центру глобального діалогу та співпраці, що 

проходив у Відні. У своєму виступі під час панельної 

дискусії "Розвиток енергетики: сумісність з 

соціальними очікуваннями, реформами в сфері 

енергетики та громадським сприйняттям" вона 

розповіла про важливість співпраці між бізнесом, 

громадянським суспільством та органами місцевого 

самоврядування. Учасниками заходу також стали: 

колишній Президент США Біл Клінтон; лауреат 

Нобелівської премії миру професор Мухаммед Юнус; генерал Уеслі К. Кларк (колишній Верховний 

головнокомандувач НАТО, 1997-2000); Віктор Понта, прем'єр-міністр Румунії, а також більш як 250 

міжнародних лідерів бізнесу, політики та дипломатичних кіл. 

24 - 25 травня, 2012 – Член Ради ЄУЕА Вольфрам Ребок, взяв участь у Саміті з соняної енергетики, 
Стамбул, Туреччина. В своїй доповіді він розказав про українське законодавство в секторі сонячної 

енергетики. Конференція, організована бельгійською компанією "Lnoppen BVBA", зібрала близько 50 

учасників, в основному з Італії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Румунії, Греції, України, 

Фінляндії і, звичайно, з Туреччини. У конференції взяли участь представники фінансових організацій, 

виробників обладнання, девелоперів та асоціацій. 

29 травня, 2012 – ІІІ Європейсько-Український Енергетичний День.  
 

Понад 200  учасників ринку у сфері 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії 

зустрілися на ІІІ Європейсько-Українському 

Енергетичному Дні у Києві - експерти, топ-менеджери 

провідних компаній, представники спеціалізованих 

некомерційних організацій, органів влади, донорів та 

інших організацій, а також представники місцевих і 

міжнародних засобів масової інформації. 

Партнерами заходу стали: Saint-Gobain Group, 

власник бренду ISOVER, юридична фірма Arzinger, 

ABB, DTEK, проектний консорціум SEBE. Головним 
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телевізійним партнером виступив - UBR, комунікаційними – ESG та PRT. Захід відбувся за підтримки 

Американської  торгової палати в Україні та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. 

18 - 23 червня, 2012 - ЄУЕА взяло участь в проекті 

"Європейське містечко", спільній ініціативі GIZ, ЄС та 

міста Києва. ЄУЕА разом з General Electric (GE) взяли 

участь в Сталому Енергетичному Тижні, надаючи 

консультації, на тему технологій "розумна мережа", 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії в 

Україні, а також презентували відео та провели 

анкетування серед учасників заходу щодо енергетичних 

викликів сьогодення. 

 11 липня, 2012 - Відбувся перший спеціалізований семінар серії «Енергозбереження в будівництві» 
- «Енергоефективний будинок «з нуля під ключ». Практичні рішення», який провела компанія Центр 

Енергозберігаючих Технологій ЕКО, спільно з компаніями Viеssmann (Німеччина) та Saint Gobain Isover 

(Франція) і за підтримки Європейсько-українського енергетичного агентства. 

31 серпня, 2012 – Європейсько-українське енергетичне агентство опублікувало Принципові 
Положення щодо проекту оновленої Енергетичної Стратегії України до 2030 року на тему  “Сталий 

розвиток: енергоефективність та відновлювані джерела енергії”, які було підготовлено Робочою 

групою у складі: Вільям Такер, Андрій Міцкан, Віра Ільяш (Агентство США з міжнародного розвитку 

“USAID”), В’ячеслав Гусєв (Фундація Українсько-Польської Співпраці “PAUCI”), Олена Павленко (Dixi 

Group), Ільдар Ґазізуллін та Вівіка Вільямс (Міжнародний Центр Перспективних Досліджень), Лемлем 

Саід Ісса (НКРЕ) та Девідом Ческ’я, інтегрованим експертом програми CIM - менеджером програм, 

ЄУЕА.  

4 вересня, 2012 – ЄУЕА отримало грант від посольства Великобританії в Україні для реалізації проекту 

«Підвищення енергоефективності в Україні». Метою проекту є допомогти Україні 

зміцнити законодавство в сфері енергетичної ефективності відповідно до 

покладених на неї зобов'язань в рамках Договору про Енергетичне 

Співтовариство, із використанням досвіду та рекомендацій Великобританії та 

країн ЄС, спрямованих на підвищення рівня енергоефективності та енергетичної 

безпеки, а також зменшення впливу на навколишнє середовище. 

5 вересня, 2012 - Олена Рибак, Директор Європейсько-українського енергетичного агентства, взяла 

участь у засіданні круглого столу на тему: «Україна на шляху до європейських правил роботи ринку 
електроенергії».  В рамках круглого столу експерти обговорили правила роботи українського ринку 

електроенергетики та безпосередньо законопроект поданий до ВР. Олена Рибак у своєму виступі 

висловила підтримку законопроекту від членів ЄУЕА, зазначила, що Агентством були підготовлені та 

відправлені коментарі до Комітету ВР. Серед основних пріоритетів для реформування ринку в рамках 

прийняття закону Олена зазначила питання «перехресного субсидіювання», єдині роздрібні тарифи 

на електричну енергію для споживачів, а також стаття 24 

про Фонд розподілу вартісного дисбалансу. Безперечно 

не менш важливим є врегулювання цього законопроекту 

по відношенню до закону про «зелений тариф», 

включаючи питання гарантій закупівлі електроенергії до 

2030 року та підготовка інших підзаконних регулюючих 

актів. 

7 вересня, 2012 - Міжнародний економічний форум 
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!», Харків. 
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Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства участь взяла Олена Рибак, Директор 

ЄУЕА. Разом з Ігорем Тереховим, заступником Харківського міського голови з питань розвитку і 

забезпечення життєдіяльності міста, вона виступила модератором Панельної дискусії «Ефективний 

міський розвиток: містобудування, інфраструктура, інноваційний підхід в реформуванні житлово-

комунального господарства». 

13 вересня, 2012 - ЄУЕА взяло участь у круглому столі «Енергетичне майбутнє України: 
енергоефективність, економічність, екологічність?», організованого за сприяння Представництва 

Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні разом з Національним екологічним центром України, МГО 

"Екоклуб" та Київським міжнародним енергетичним клубом "Q-Club". Олена Рибак, директор 

Європейсько-українського енергетичного агентства, виступила модератором секції: "Дилема 

пріоритетів розвитку електроенергетики в Україні: атомна генерація чи відновлювальні джерела 

енергії?". У дискусії взяли участь: Тобіас Мюнхмайєр, експерт з питань клімату та ядерної енергетики, 

Greenpeace, Берлін, Німеччина; Георгій Гелетуха, науково-технічний центр "Біомаса", Київ; Костянтин 

Запайщиков, директор Центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ, радник президента 

НАЕК "Енергоатом", Київ; Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики, Київ та ін. 

13 вересня, 2012 - у пабі Golden Gate Irish Pub відбулася друга неформальні зустрічі членів та 
партнерів ЄУЕА. 

14 вересня, 2012 - відбулось перше засідання Робочої 
Групи з сонячної енергетики. У засіданні взяли активну 

участь представники компаній-членів ЄУЕА, а також 

запрошені експерти, які працюють в сегменті сонячної 

енергетики. У ході засідання були обговорені питання 

щодо пріоритетних завдань подальшого активного 

розвитку сектору, визначені основні напрямки діяльності 

робочої групи, а також обрані Голова та Співголова 

Робочої групи.  

26 вересня, 2012 - в офісі CMS Cameron McKenna 

відбулось чергове засідання Робочої Групи ЄУЕА з 
вітроенергетики. Члени робочої групи завершили формування Принципових положень, та 

обговорили найбільш ефективні шляхи досягнення позитивних результатів у просуванні ринку 

вітроенергетики в майбутньому. 

 

25 - 26 вересня, 2012 - Дейв Янг, Голова Ради ЄУЕА та 

Едвард Клагер IV, Член Ради ЄУЕА та Голова робочої 

групи з біомаси, взяли участь у 8-ій міжнародній 
конференції "Енергія з біомаси". 
Учасники заходу розглянули фактори, що сприяли 

розвитку та гальмуванню біоенергетики.  

Зокрема, Едвард Клагер IV виступив з презентацією 

щодо Принципових положень ЄУЕА в сфері 

біоенергетики, відмітивши основні бар’єри, поміж 

яких: відсутність попереднього фінансування 

договорів купівлі-продажу або ненадання гарантій; 

наявність корупції; відсутність механізму врахування 

інфляції, для мінімального «зеленого» тарифу; зниження частки «зеленого» тарифу для енергетичних 

об'єктів, введених в експлуатацію після 2014, 2019 і 2024 року, на 10, 20 і 30% відповідно; проблеми із 

відведенням земельних ділянок для будівництва об’єктів; неясні процедури розрахунку місцевої 

складової, частка якої має підтверджуватись на стадії проектування, а не при введені в об’єкта в 

експлуатацію. Крім того, необхідно стандартизувати довгострокові угоди щодо постачання біомаси 
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для державних підприємств, які здійснюватимуть постачання лісових ресурсів (відходами деревини). 

Так, ринок біомаси та «зелений» тариф залишаються відносно новими для України та 

непідтвердженим ринком для іноземних інвестицій тощо.  
 
4 - 5 жовтня, 2012 - Олена Рибак, Директор Європейсько-українського енергетичного агентства, взяла 

участь у ІІІ Міжнародному Чорноморському Економічному Форумі, що відбувся у Ялті, та виступила 

з доповіддю на тему «Розвиток енергетики - сумісність з соціальними очікуваннями, енергетичними 

реформами та суспільним сприйняттям». 

 

10 жовтня, 2012 - ЄУЕА провело прес-конференцію: "Україна може залишитися без 
вітроенергетики". За словами Члена Ради ЄУЕА Пітера Джастіна О’Брайєна, Робоча група з питань 

вітрової енергетики підтримує збалансований розвиток відновлюваної енергетики в Україні та вважає 

за необхідне віднайти правильний баланс між розміром зеленого тарифу на електроенергію та 

«місцевою складовою» таким чином, щоб не виключати висококласних міжнародних виробників 

обладнання та не обмежувати доступ до фінансування проектів». У прес-конференції також взяли 

участь члени Робочої групи ЄУЕА з вітроенергетики: Юрій Кубрушко, Генеральний директор 

Imepower; Лоік Лерміньо, Голова Західно-Кримської ВЕС; а також Олена Рибак, Директор ЄУЕА. 

 

10 жовтня, 2012 - ЄУЕА опублікувало Принципові Положення щодо розвитку вітрової енергетики, 
присвячені проблемам розвитку ринку вітроенергетики в Україні, в яких зазначалось про необхідність 

балансу щодо розміру зеленого тарифу на електроенергію («РЗТ»), а також усього відповідного 

законодавства, в т. ч. законодавства стосовно застосування ресурсів українського походження 

(«місцевої складової»), для того щоби тарифи на електроенергію залишалися доступними та 

раціональними для українських споживачів та учасників ринку електроенергії, і щоби чинне 

законодавство не становило перепони для залучення інвесторів та девелоперів у дану галузь 

промисловості. 

 

15 жовтня, 2012 - Відбувся семінар «Енергоефективність в Україні: політика, досвід, реформи». 
В рамках Британського гранту щодо реалізації проекту "Підвищення рівня 

енергоефективності в Україні", Європейсько-українське енергетичне агентство та 

за підтримки Посольства Великої Британії в Україні провело семінар за участю 

офіційних осіб та експертів з Великобританії, ЄС та України. В ході заходу 

обговорювалися питання політики енергоефективності в Україні та Європі, 

включаючи проект оновленої Енергетичної стратегії України. Також, не 

залишилися без уваги питання енергоефективності будівель. 

 

Семінар послужив хорошою нагодою щодо поширення найкращих світових практик та рекомендацій 

серед української бізнес-спільноти, а також створення міцних партнерських відносин між учасниками. 
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26 жовтня, 2012 - ЄУЕА опублікувало  Аналітичний Звіт щодо III Європейсько-Українського 
Енергетичного Дня, який відбувся 29 травня 2012 року в м.Києві.  

 

8 листопада, 2012 - Відбулося друге засідання Pобочої групи ЄУЕА з сонячної енергетики. У роботі 

взяли участь представники компаній-членів ЄУЕА, що працюють в секторі сонячної енергетики. 

У ході зустрічі були обговорені сьогоденні та майбутні законодавчі рамки, зокрема, поправки до 

Закону № 10183 "Про електроенергетику" в частині місцевої складової та «зеленого» тарифу та їх 

можливий вплив на розвиток ринку сонячної енергетики, а також були визначені майбутні напрямки 

діяльності Робочої Групи щодо вирішення найбільш актуальних питань ринку. 

 
15 листопада, 2012 - року Європейсько-українське енергетичне агентство відсвяткувало третю 
річницю з дня заснування. У заході взяли участь близько 150 почесних гостей, включаючи 

представників компаній-членів ЄУЕА, центральних та регіональних органів влади, послів 

європейських країн в Україні та представників дипломатичних місій, а також представників МФО, 

донорських організацій та інших партнерів ЄУЕА.  

Під час святкування присутнім було представлено короткометражний фільм щодо  історії 

формування, становлення та трирічного розвитку Агентства з подоланням труднощів та історіями 

успіху.  

 

22 листопада, 2012 - Біоенергетична асоціація України разом з біогазовою асоціацією Німеччини 

Biogasrat + еV та юридичною фірмою «Arzinger», за підтримки Європейсько-українського 

енергетичного агентства провели конференцію «Біогаз - шанс для енергетичної незалежності 
України і її європейської інтеграції». У роботі конференції взяли участь більше ста чоловік, та, 

зокрема, Вольфрам Ребок, член Ради ЄУЕА, юридична фірма ARZINGER. 

  

19 грудня, 2012 - За сприяння та підтримки компанії EcoEnergy, GE Energy, Центру Енергоефективних 

Технологій, членів Ради, ЄУЕА презентувало нову Інтернет - сторінку. 

24 грудня, 2012 - Європейсько-українське енергетичне агентство опублікувало Звіт семінару 
"Енергоефективність в Україні: Політика, Досвід, Реформи". Семінар став першим заходом в рамках 

проекту «Підвищення рівня енергоефективності в Україні», який фінансується Посольством Великої 

Британії в Україні. Метою семінару було створення атмосфери для вивчення українського та 

міжнародного досвіду, а також стимулювання дискусій щодо нової політики та практичних 

рекомендацій, спрямованих на зміцнення законодавства в сфері енергоефективності відповідно до 

зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства; поширення 

досвіду та рекомендацій Великої Британії та ЄС, направлених на вдосконалення політики в сфері 

енергоефективності; надання практичних рекомендацій щодо підвищення енергетичної безпеки та 

зменшення впливу на навколишнє середовище. 

 

27 грудня, 2012 - Європейсько-українське енергетичне агентство презентувало відео зі святкування 

3-ої річниці з дня заснування ЄУЕА. 


