
 

 

Звіт 

Січень – Грудень 2010 

 

ЧЛЕНИ: 

 

Станом на 20 січня 2011 року ЄУЕА налічувало 22 постійних та 6 почесних членів. 

 

ЗУСТРІЧІ РАДИ: 

 

В 2010 році Зустрічі Ради пройшли 23 березня, 1 червня та 14 жовтня 2010 року, тобто з періодичністю – кожний 

квартал з часу проведення Загальних Зборів у 2010 році. 

 

ЗУСТРІЧ АСОЦІАЦІЇ: 

Зустріч Членів Асоціації відбулася 13 жовтня - метою було знайомство 

дійсних та потенційних Членів Асоціації і партнерських організацій, а 

також обговорення основних напрямків діяльності ЄУЕА, проектів та 

стратегії розвитку. Представник Дорадчої Колегії доктор Ханс-Гюнтер 

Клев («MOT Paris») окреслив шляхи укріплення позицій ЄУЕА на 

українському ринку.  

СЕКРЕТАРІАТ: 

 
Київ: Олена Рибак була призначена Директором Асоціації з дати проведення Загальних Зборів у березні 2010 року. 

Бухгалтер з частковою зайнятістю був найнятий в Києві у лютому 2010. Починаючи з середини березня в колективі  

Агентства також працює асистент з частковою зайнятістю. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ:   
 

9 лютого, 2010 - Вольфрам Ребок відвідав головний Європейський енергетичний ярмарок в Ессені. Брошури ЄУЕА 

розповсюджувалися на спільному виставковому стенді енергетичної юридичної фірми «Беккер Бютнер Хелд» та 

aeec (об’єднані  Європейські  енергетичні консультанти). 

 

16 лютого, 2010 - Вольфрам Ребок був обраний членом комісії  на національному дитячому конкурсі «Діти за 

чисту енергію», організованому Національним Агентством по Забезпеченню Ефективного Використання 

Енергетичних Ресурсів.  Церемонія нагородження проходила в Українському Домі під гаслом, “Якщо ви любите 

Україну – споживайте енергію з розумом!” Діти двох вікових груп брали участь: 6-12 років і 12-16. ЄУЕА спільно  

з «Арцінгер» нагороджували призами треті місця у всіх номінаціях в обох вікових групах. 

 

23 лютого, 2010 – Олена Рибак була присутня на круглому столі  IWO – Житлова Ініціатива для Східної Європи – 

де був представлений новий проект. Проект направлено на створення мережі експертів для оновлення будівель та 

покращення показників енергозбереження в Україні. 

 

23 лютого, 2010 - Жан-Андре Барбоса  виступив на Першому Міжнародному науковому Форумі екології і 
ефективності енергії в будівлях, який проводився спільно з «KyivBuild 2010» і 10-им Фестивалем «Архітектури та 

Дизайну». Організаторами конференції були некомерційні організації Greencubator, E3форум і виставкова компанія 

“Прем'єр Експо ”. Подія була присвячена питанням технологічного та інноваційного розвитку будівельної 

промисловості в рамках екологічних питань та збереження енергії. 

 

24 лютого, 2010 - Маркіян Мальський, глава західного Українського офісу юридичної фірми «Арцінгер», взяв  

участь у  IV Міжнародному екологічному форумі «Енергозбереження. Альтернативна і поновлювана енергія. 

Водопостачання. Переробка сміття», який проходив у Львові. Від імені ЄУЕА Маркіян Мальський провів 



 

презентацію відносно законодавчих ініціатив в енергетичному секторі Україні. ЄУЕА була представлена на 

виставці на стенді поряд зі Шведською Торговою Радою. 

 

1 березня, 2010 - Жан-Андре Барбоса і Олена Рибак взяли участь у круглому столі «ЄС - Україна: Нова Енергія 
Нові Можливості» в Брюсселі. Круглий стіл був організований Європейсько-Українською Бізнес Радою, а 

спонсором була компанія DTEK, найбільша енергетична компанія в Україні. Спікери, серед яких були 

представники Європейської Комісії, Міністерства Закордонних Справ Швеції, компанії Green Carbon Lite, 

Євровугілля, Європейської Асоціації Вітрової Енергії, Європейського Парламенту, обговорювали  необхідність 

реформування вугільного та енергетичного секторів економіки України, питання енергопостачання та 

енергозабезпечення. Під час поїздки були проведені зустрічі в Європейській Комісії. 

 

14 березня, 2010 – ЄУЕА подало заявку на програму грантів для випускників американських програм. 

Запропонований проект – документальний фільм, що змальовує сьогоднішню ситуацію актуальних енергетичних 

питань в Україні. Заявка на грант була заповнена спільно з Асоціацією Індустріального Маркетингу (AIM) як 

основним партнером відповідальним за втілення проекту. Сума можливого гранту складає  6, 5000 тис. дол. США. 

В квітні фільм було презентовано на відкриті Європейсько-Українського Енергетичного Дня. 

 

17 березня, 2010 -  Олена Рибак відвідала церемонію підписання меморандуму між 

Австрією та Україною щодо співпраці в рамках енергоефективності і в сфері 

поновлюваної енергії. Меморандум було підписано  головою Українського 

Національного Агентства з  Ефективного Використання Енергоресурсів Паном Сергієм 

Єрмиловим та заступником директора Австрійського Енергетичного Агентства (AEA) 

Гербертом Лехнером. Церемонію було завершено практичною секцією, де Австрійське 

Енергетичне Агентство  поділилося своїм досвідом в представленні енергоефективних 

норм і  мотиваційних інструментів, НАЕР інформували про поточний статус і дії в 

Україні. Попереднього дня Вольфрам Ребок і Олена Рибак зустріли представників 

AEA, щоб представити ЄУЕА і обговорити можливі шляхи  співпраці. 

 

24 березня, 2010 - пан Жан-Андре Барбоза, Голова Ради Європейсько-Українсього Енергетичного Агентства, брав 

участь у круглому столі на тему "Енергозбереження у будівництві: Екологія, Економіка, Безпека". Круглий стіл 

був організований Центром продажу проектів в рамках виставки “Інтербуд”. Обговорюючи схожі перешкоди на 

шляху закладення основ ефективності використання енергії в будівництві, пан Барбоза представив ЄУЕА і “10 

золотих ідей енергозбереження в будівництві ”. 

 

8 квітня, 2010 - голова ЄУЕА пан Жан-Андре Барбоза і Член Правління пан Віталій 

Поплавський, взяли участь у дискусійному клубі “Експертна Думка ” на тему 

«Енергоефективність у будівництві» , який проходив в УНІАН. Експерти, які взяли 

участь в обговоренні, поділилися своїми думками, відносно шляхів збереження енергії 

в будівництві в період постійного збільшення витрат на енерго ресурси, і  обговорили 

потребу Українського уряду відігравати головну роль у створенні законодавчої бази. 

Серед важливих питань під час обговорення були - необхідність створення 

інспекційного органу, необхідність навчання експертів і техніків в Україні, так само як 

і відсутність в Україні мотивації економії на усіх стадіях виробництва, 

транспортування і споживання енергії. 

27 квітня, 2010 - Вольфрам Ребок, член правління ЄУЕА, взяв участь в 5-их Київських Діалогах, які проходили в 

Берліні. Під гаслом «Нова українська зелена угода» представники українського і німецького урядів, політичних 

організацій, неурядових організацій, науки і бізнесу активно обговорювали такі теми: енергоефективність і 

поновлювані джерела енергії; доля ядерної енергетики; потенціал біомаси; ліквідування фінансових проблем; 

соціальні наслідки тарифів на енергію. В своїй доповіді Вольфрам Ребок підкреслив, що все ще немає достатньо 

розумних рішень для ліквідування фінансових бар’єрів, щоб звести разом Український попит і технічні рішення. 

Окрім того, Україна повинна припинити змішувати енергетичну політику з соціальною. Низькі субсидійовані ціни 

на енергію потягнуть за собою більші витрати для Української економіки, ніж соціальна політика, націлена на тих, 

кому дійсно потрібна допомога. 

28 квітня, 2010 - голова ЄУЕА, пан Жан-Андре Барбоза і директор Агентства - пані Олена Рибак взяли участь у 

круглому столі на тему “Законодавчі ініціативи для стимулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні 
– “зелений” тариф”, який проводився Комісією зелених інвестицій, альтернативних і поновлюваних джерел 

енергетики Ради Підприємців, при Кабінеті Міністрів України. Голова Національної Комісії Регулювання 

Енергетики - пан Тітенко, голова Національного агентства ефективного використання енергії - пан Єрмілов, голова 

Міжнародної торгової палати України - пан Щелкунов, Голова Комісії із зелених інвестицій і альтернативної 



 

енергетики - пані Ревіна, представники бізнесу, інвестори, неурядові організації та європейські установи, 

обговорювали практичні кроки для створення сприятливих умов для розвитку сектора поновлюваної енергії. 

13 травня, 2010 - представники ЄУЕА провели робочу зустріч з Заступником Прем„єр-міністра України паном 

Сергієм Тігіпко. На зустрічі були представлені головні цілі та діяльність Агентства, а також обговорені необхідні 

реформи у сфері енергоефективності, для заохочення інвестування в сектор і економічного зростання. Пан Тігіпко, 

проінформував, що в рамках його діяльності наразі газова реформа і регулювання тарифів для комунального і 

житлового секторів, але він готовий ознайомитися з пропозиціями ЄУЕА щодо реформ і обговорити можливі 

проекти.  

14 травня, 2010 - Директор ЄУЕА , Олена Рибак прийняла участь в другому форумі DELTA «GREEN BUILDING». 

Форум DELTA торкнувся проблеми закордонної та української практики «зелених» проектів. Серед представлених 

на Форумі компаній були MEP Engineering, REWE International (Billa), Trio Development GmbH, Rodl & Partner, 

PhytoFuels. Пані Рибак в своїй презентації , поділилася баченням ЄУЕА щодо головних кроків необхідних для 

збереження енергії в будівництві в Україні, а саме стратегією Агентства щодо співпраці з органами української 

влади та отримання підтримки відповідних європейських установ та експертів.  

20 травня, 2010 - директор ЄУЕА Олена Рибак, брала участь в Третій Платформі Партнерства Східної Європи: 
«Енергетична Безпека», що проходила в представництві Європейської Комісії в Брюсселі. Відповідно до 

Об'єднаної Декларації, підписаної на Празькому Саміті Партнерства Східної Європи, багатостороння структура 

Партнерства Східної Європи передбачає спільні дії і вільний діалог для вирішення проблем перетворення, реформ і 

модернізації, і надає ЄС додаткові інструменти для супроводження цих процесів. Порядок денний включав 

обговорення на тему безпеки постачання,  ініціативи “Visegrad+”, щодо енергетичної безпеки Центральної і 

Південно-східної Європи, експорту з Каспійського Регіону, і т.п. В своїй презентації, Олена Рибак розповіла про 

статус енергоефективності в будівництві в Україні, проінформувала учасників про ініціативи в межах сектору, які 

впроваджуються міжнародними донорськими організаціями, і представила лист принципових положень ЄУЕА 

щодо енергоефективності в будівництві, як основне, до чого 

необхідно привернути увагу Української влади. 

31 травня - 1 червня - 1
ий

 Європейсько-Український 

Енергетичний День, організований Європейсько-Українським 

Енергетичним Агентством та Конференц Хауз при підтримці 

партнерів: ISD, Arzinger, Isover, Alfa Laval, Philips та Eco-

Optima. В перший день конференції обговорювались найбільш 

актуальні  питання для впровадження енергозберігаючих 

проектів та проектів альтернативної енергетики, а саме 

проблеми законодавства та фінансування проектів. Доцільність 

такого об'єднання було підтверджено зацікавленістю у заході - 

300 учасників з урядових установ, МФО, міжнародних 

донорських і неурядових організацій, та провідних експертів 

бізнесу з більше ніж 10 

країн світу. Участь у 

заході представників Європейської Комісії, Секретаріату Енергетичної 

Спільноти і Українського уряду, довела важливість продуктивного діалогу 

на тему енергоефективності  на європейсько-українському рівні.   

Тематики сесій були зосереджені на практичних питаннях, на які в Україні 

мають бути направлені зусилля для створення позитивного інвестиційного 

клімату. ЄУЕА розробило програмні документи на кожну з тем, які 

обговорювались на сесіях. Під час завершальної сесії Енергетичного Дня 

були представлені різні проекти та програми від фінансових установ, 

донорів та неурядових 

організацій.  

5 липня, 2010 - «Сен-Гобен» в Парижі приймав учасників тренінгу в 

рамках програми «МультиКомфортний дім від ISOVER». Українська 

частина була представлена співробітниками  Міністерства  

регіонального розвитку і будівництва України, Парламентського 

комітета з питань будівельного сектора, представниками Кабінета 

Міністрів України, Міжнародної Торгової Палати, Науково-

дослідницького інституту будівельних конструкцій. Тренінг було 

присвячено нюансам використання технологій МультиКомфортного 

будинку під час будівництва нових будівель і реновації нових, 



 

проблемам «місточків холоду» та варіантів їх усунення, питаннями використання технологій МКД для житлових та 

нежитлових приміщень. 

5 липня, 2010 – представники ЄУЕА зустрілись з представниками Енергетичної Спільноти у Відні. Голова Ради 

ЄУЕА, пан Жан-Андре Барбоза, під час обговорення найбільш проблемних питань, з якими стикаються в Україні, 

впроваджуючи проекти з енергоефективності та поновлюваної енергетики, назвав відсутність інформованості 

бізнесу щодо впливу приєднання України до Енергетичного співтовариства. 

21 липня, 2010 - ЄУЕА приняло участь в Інвестиційному Форумі 

«Україна-Німеччина: спільні проекти в біоенергетиці». Метою 

форуму було підготувати до реалізації проекти в сфері біопалива і 

біоенергетики України, провести прямі  переговори з німецькими 

інвесторами, залучити фінансування проектів.  Доповідачами на 

форумі були: Віталій Давій, керівник Асоціації учасників ринка 

альтернативних палив і енергії  України АПЕУ; пан д-р Шютте, 

представник Федерального міністерства продовольства, сільського 

господарства і захисту прав споживачів Німеччини, директор 

Спеціального агентства з відновлюваних ресурсів; Анатолій Заєць, 

перший заступник голови Державного агентства України з 

інвестицій і розвитку; пан д-р Зассе, представник німецького 

посольства в Україні; Костянтин Бородін, представник 

Міністерства палива та енергетики України. 

27 липня 2010 року - Секретаріат Енергетичної Хартії разом з організацією Чорноморської економічної співпраці, 

та Konrad Adenauer Stiftung/Україна провели конференцію - "Підтримка енергетичної безпеки та інвестиції в 

Чорноморський регіон: роль багатосторонньої співпраці". Вольфрам Ребок, партнер юридичної фірми Арцінгер і 

член правління ЄУЕА, брав участь в конференції. Ключовим питанням конференції було - Можливість повністю 

реалізувати енергетичний потенціал Чорноморського регіону враховуючи істотні перешкоди, які заважають 

впровадженню енергетичних проектів останні десятиріччя? Перед учасниками конференції виступили з ключовими 

докладами, присвяченими цій важливій задачі Міністр палива та енергетики України Юрій Бойко, Комісар ЕС з 

енергетичних питань Гюнтер Еттингер, Міністр економіки, енергетики і туризму Болгарії Трайчо Трайков, Міністр 

енергетики Грузії Олександр Хетагурі, і Заступник Міністра Турції з енергетики і природних ресурсів Селахаттин 

Чимен. 

7 вересня 2010 року - Представники ЄУЕА взяли участь в семінарі з енергоефективності в будівництві, який 

відбувся в Москві. Подію було організовано спільно з Об'єднаним Науковим Центром Європейської Комісії і 

Російським Енергетичним Агентством. Загальною метою семінару було сприяння впровадженню нових 

енергоефективних проектів, заходів, політичних рішень і фінансових схем в країнах кандидатах і європейських 

країнах партнерах зі схожою політикою, і які фокусують свою увагу на підвищенні енергоефективності в 

будівництві і промисловості. Під час семінару міжнародні фінансові організації пропонували успішні фінансові 

схеми з енергоефективності, також виносили на обговорення вплив національної та місцевої політики. Особливу 

увагу приділили можливій модифікації енергоефективності в будівництві і промисловості, представленій 

енергосервісними компаніями (ЕСК). 

9 вересня, 2010 - Олена Рибак та Йорг Майснер взяли участь у VI Українському 

Муніципальному Форумі, що відбувся в м. Ялта. Захід було організовано проектом 

муніципальної реформи Агентства міжнародного розвитку США (USAID) та 

Ініціативою розвитку захисту місцевого управління в Україні (DIALOGUE) разом з 

Асоціацією Міст України. Директор ЄУЕА, Олена Рибак коротко представила 

Агентство, а член правління ЄУЕА, Йорг Майснер, Haase Energietechnik AG 

презентував біогазовий проект у місті Кременчуг. Прем'єр-міністр України - пан 

Микола Азаров, розповів представникам міст про найактуальніші реформи, які 

плануються урядом. Пан Азаров відреагував на прохання мерів про потребу спрощення процедури отримання 

містами коштів від екологічного збору. Наразі, бюрократична процедура не дозволяє містам отримувати кошти. 

14 вересня, 2010 - відбулася Шоста міжнародна конференція «Енергія з біомасси», в якій брали участь 

представники ЄУЕА.  В роботі конференції прийняли участь понад 180 фахівців з 25 країн світу. Серед них 

представники органів влади, науково-дослідних і навчальних закладів, консультаційних і комерційних фірм, 

промислових підприємств, суспільних екологічних організацій.  Тематика конференції охоплювала широкий спектр 

питань, пов'язаних з енергетичним використанням біомаси, питання законодавства, стратегії розвитку і 



 

фінансування біоенергетичних проектів, економічні та екологічні аспекти розвитку технологій виробництва енергії 

з біомаси. 

27 вересня, 2010 - Представники ЄУЕА відвідали Форум Посла США, який 

відбувся в Києві. Форум – це нова ініціатива Посла США в Україні пана Джона 

Теффта. В рамках цього проекту відомі фахівці та експерти зі Сполучених 

Штатів Америки взяли участь в обговоренні та обміні думками щодо сучасних 

питань розвитку України, Сполучених Штатів та світової спільноти. Зустріч була 

присвячена питанням енергетики та національної безпеки. Учасники Форуму 

мали змогу обговорити нагальні питання , тенденції та вплив, що визначають 

порядок денний сучасного світу, і зустрітись з Едвардом Чау, фахівцем з питань 

енергетики та національної безпеки. 

16 жовтня, 2010 - Представники ЄУЕА брали участь у II Українському Форумі 
з Відновлюваної Енергетики, який проходив в Києві. На форумі були присутні 

експерти, діяльність яких пов’язана з українським ринком альтернативної 

енергетики. Учасники мали змогу обмінятись досвідом, налагодити 

комунікації, презентувати інвестиційні проекти, знайти інвесторів в сфері 

сонячної та вітрової енергетики, а також проекти в сфері малої 

гідроенергетики і біопалива. Головним завданням форуму було побудувати 

цивілізований ринок відновлюваної енергетики, популяризувати відновлювані 

види палива та енергії в Україні, залучити інвестиції у відновлювану 

енергетику, створити ефективну законодавчу базу. 

21 жовтня, 2010 - представники Європейсько-Українського Енергетичного Агентства, директор Олена Рибак та 

члени правління Вольфрам Ребок та Бернд Гліман, взяли участь в другому заході - українсько-німецька 
конференція «Енергоефективна модернізація промисловості» в рамках співпраці Посольства Федеративної 

Республіки Німеччина в Україні, УНФ та УСПП по підготовці низки заходів в рамках «Німецько-Українського 

форуму з питань енергетики 2010», який проходив в Донецьку. В роботі конференції також брав участь Голова 

Правління УНФ, Президент УСПП, Народний депутат, радник Президента України Анатолій Кінах. З 

Федерального міністерства економіки з цієї нагоди взяв участь відповідальний за питання енергетики Статс-

секретар Йохен Гоманн з бізнес делегацією високого рівня. На Конференції були обговорені питання досвіду і 

можливостей використання енергоефективних технологій. Особлива увага була приділена сферам металургії, 

хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, технологіям енергогенерування при використанні 

шахтного газу у вугільній промисловості, а також можливостям фінансування та інструментам сприяння 

енергоефективності. 

25 жовтня, 2010 - Вольфрам Ребок, член правління ЄУЕА, взяв участь в 

конференції “Поновлювана енергетика і розумні мережі: рішення для 
регіонів?”, організовану EurActiv в Берліні. Експерти з наукових 

інститутів, міністерств, німецького парламенту і приватних компаній 

обговорювали можливості, обов'язки і перешкоди при покращенні і 

розширенні мереж і впровадженні інтелектуальних технічних рішень для 

роботи і управління поширенням та розвитком поновлюваної енергетики. 

Дійшли спільних висновків про те, що розвиток поновлюваної 

енергетики залежить лише від зміни у системі мереж - 

збільшенні/розширенні і інтелектуальному контролі. Багато хто із 

доповідачів підкреслювали важливість розвитку регіонів. Відповідно до 

наукових досліджень, існує істотний зв'язок між силою регіонального самоврядування і економічного розвитку.  

26 жовтня, 2010 - директор ЄУЕА, пані Олена Рибак виступала з доповіддю на “Семінарі по сталому фінансуванню 

енергетики”, який проходив в Брюсселі. Семінар було організовано спільно з Європейською Комісією і “KfW-

Bankengruppe” в рамках “Східного партнерства” між Євросоюзом і шістьма східно-європейськими і південними 

кавказькими країнами. Метою семінару було обмінятись успішним досвідом і інформувати шість країн партнерів 

Євросоюзу про можливості фінансування в енергетичну інфраструктуру і енергоефективні проекти. В своїй 

презентації, пані Рибак надала короткий огляд головних фінансових інструментів і програм розвитку, що діють в 

Україні, і націлені на розвиток ринку енергоефективності і впровадження проектів в сфері поновлюваних джерел 

енергії.  

http://www.euractiv.de/


 

27 жовтня, 2010 - представники ЄУЕА взяли участь у другій міжнародній виставці та конференції "GREENEXPO | 

Альтернативна енергетика 2010", яка проходила в Києві. На виставці учасники мали змогу продемонструвати 

новітні технології та обладнання в галузі сонячної енергетики, вітроенергетики, гідроенергетики, геотермальної 

енергетики, ознайомитись з інноваційними розробками у сфері охорони 

навколишнього середовища і раціонального природокористування. 

Поділитись знаннями, перспективами і стратегіями розвитку 

альтернативної енергетики на конференціях. ЄУЕА представило свій 

стенд та представники поділились з учасниками інформацією про 

головні дії Європейсько-Українського Енергетичного Агентства в сфері 

альтернативної енергетики. Обговорили найважливіші кроки для 

стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Члени ЄУЕА 

отримали позитивний досвід від участі у біомасовій конференції в 

рамках GREENEXPO, серед них – Вольфрам Ребок, «Arzinger», Лойк 

Лерміньо, PhytoFuels Investments та Андрій Конеченков, голова 

правління Вітроенергетичної Асоціації, який до того ж організовував 

окрему конференцію з вітрової енергетики. 

30 жовтня, 2010 – представники ЄУЕА взяли участь у Шостих Київських діалогах на тему "Корупція в політиці, 
економіці та управлінні - громадсько-суспільні та міжнародні стратегії протидії". Вольфрам Ребок та Олена 

Рибак взяли участь в експертній панелі «Прозорість в енергетичному секторі». Робоча група дискутувала на тему 

корупції і як вона впливає на енергетичний сектор. Доповідачі та гості погодились, що українське суспільство є 

дуже корумпованим на всіх рівнях. Головною ціллю України повинно бути встановлення таких умов, які б 

забезпечували функціонування, прозорість та конкурентоспроможність енергетичного ринку, яких можливо 

досягти шляхом розділення політики та бізнесу. 

4 листопада, 2010 - Олена Рибак, директор ЄУЕА взяла участь у робочій 
зустрічі групи Європейської Енергетичної Хартії на тему 

енергоефективності і відповідних екологічних аспектів (ПЕЕВЕА), що 

проводилась в Брюсселі. ПЕЕВЕА – це міжнародна багатобічна угода в 

рамках роботи Енергетичної Хартії , підписана 51 країною. Ратифікуючи 

ПЕЕВЕА, країни зобов’язуються формулювати і впроваджувати політику 

росту енергоефективності і скорочення негативного впливу на довкілля. 

Олена Рибак в своїй доповіді зосередилася на необхідності залучення 

міжнародних донорів для впровадження енергоефективних проектів в 

Україні і доповнила чинниками існуючої структури, яка впливає на успіх 

міжнародної співпраці на місцевий розвиток. 

18 листопада, 2010 - представники ЄУЕА взяли участь у завершальному заході Німецько-Українського 

енергетичного форуму конференції на тему "Німецький досвід створення сталої системи енергозабезпечення". Її 
організаторами були Федеральне міністерство довкілля, охорони природи та безпеки ядерних реакторів, 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів, 

Українсько-Німецький форум та Посольство Німеччини в Києві. На заході учасники мали змогу обмінятись 

досвідом щодо розробки сталих енергетичних концепцій, допомогти обговоренню політичних опцій для 

підвищення енергоефективності та сприянню розвитку альтернативних джерел енергії в Україні. Захід орієнтувався 

насамперед на українських політиків, підприємців і представників громадянського суспільства. Член правління 

ЄУЕА, пан Вольфрам Ребок, у своїй презентації на тему «Загальні політичні умови для поновлюваної енергетики - 

Status Quo і перспективи», звернув свою увагу на інвестиційні умови взагалі. 

24 листопада, 2010 - Представників ЄУЕА було запрошено взяти участь в 

Українсько-бельгійському бізнес-форумі, який було організовано Бельгійською 

економічною місією. Відкривав форум, Прем'єр-міністр України Микола 

Азаров та принц Бельгії Філіп. Микола Азаров поінформував учасників про 

реформи, які зараз впроваджуються в Україні. В свою чергу, Принц Бельгії 

Філіп, відзначив, що співробітництво з Україною має значний потенціал. 

Бельгія дуже зацікавлена в потенціалі України щодо промислового розвитку, в 

промислових традиціях, великих аграрних потенціалах та ентузіазмі 

українського підприємництва а також у розвитку співробітництва в 

сфері енергозбереження та в підготовці об'єктів до проведення в Україні Євро-

2012. 

30 листопада, 2010 - Олена Рибак, взяла участь в дискусії "Комунальна енергетична інфраструктура в Україні: чи 

можливе її якісне оновлення найближчі 10 років?". Захід було організовано представництвом Фонду ім. Гайнріха 



 

Бьолля в Україні та Київським міжнародним енергетичним клубом. Основні питання дискусії були пов’язані з тим, 

що комунальна енергетична інфраструктура великих і малих українських міст здебільшого морально та фізично 

застаріла. Проблема полягає в хронічному недостатньому фінансуванні ремонтно-відновлювальних та 

профілактичних робіт орієнтованих на утримання котелень, тепломереж та іншої інфраструктури у надійному 

технологічному стані, а також відсутності ефективних капіталовкладень спрямованих на модернізацію та розвиток 

комунальної енергетики.  

1 грудня, 2010 - Представники Європейсько-українського енергетичного агентства взяли участь в міжнародній 

конференції «Ринок біомаси в Україні і можливості експорту до ЄС: Практичні аспекти щодо вимог сертифікації 

продукції», яку організовувала Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ). Конференція зібрала 

експертів, представників бізнесу та посадовців для обговорення потенційних викликів вимог сталості та їх впливу 

на розвиток аграрних ринків. Серед багатьох важливих тем, учасники зосередили увагу на структурі та 

функціонуванні декількох систем сертифікації, доступних для України, розвиток цільових показників щодо часток 

відновлювальної енергії та відповідного законодавства в Німеччині, ЄС та в Україні, а також досвід перших 

проектів сертифікації. 

4 грудня, 2010 - Представники Європейсько-Українського Енергетичного 

Агентства брали участь у семінарі «Регуляторні передумови централізованого 
опалювання». Захід було організовано Регіональною Асоціацією Органів 

Регулювання Енергетики. На семінарі були присутні представники з різних 

компаній з Вірменії, Білорусії, Грузії, Казахстану, Молдови, Македонії, Литви, 

України, делегація Європейського Союзу. Учасники заходу розглядали 

питання регулювання централізованого опалення, роль політики ЄС та 

директив централізованого опалення і комбінованого виробництва тепла та 

електроенергії. Обговоренню підтягались також впровадження нового Закону 

України з регулювання ринку комунальних послуг та тарифікація 

централізованого опалення. 

14 грудня, 2010 – представники ЄУЕА взяли участь  у спільному засіданні Комітету з питань паливно-

енергетичного комплексу та Комітету з питань нерухомості , який було організовано Американською торговою 

Палатою. Порядок денний зустрічі було сфокусовано на обговоренні земельних питань та пропозицій законодавчих 

поправок та законодавства  в енергетичній сфері: сьогоднішня ситуація та необхідні покращення. Олена Рибак 

представила Агентство і розповіла про необхідність створити енергоефективну спільноту, підтримувати розвиток 

сектору поновлюваної енергетики і впроваджувати енергоефективні технології. Пан Вольфрам Ребок говорив про 

існуючу ситуацію, яка склалась з мережевим зв’язком і про можливості її покращення. До того ж, Вольфрам згадав 

про деякі питання стосовно зеленого тарифу. Він запропонував надавати зелений тариф на ранніх проектних 

стадіях для того, щоб знизити кількість інвестицій. 

15 грудня, 2010 – директор ЄУЕА, Олена Рибак була модератором круглого столу «Інвестування в українську 
поновлювану енергетику» під час Українського Інвестиційного Саміту, який проходив в Києві. Захід було 

організовано Європейською Фінансовою Конвенцією. Під час дискусії, пан Микита Константинов, Заступник 

Міністра палива та енергетики проінформував  про останні події в сфері поновлюваної енергетики України. Олена 

Волошина, менеджер Міжнародної фінансової Корпорації сфокусувала увагу на досвіді МФК у фінансуванні 

проектів відновлюваної енергетики. Вадим Точений, Державне Агентство України з Управління Національними 

проектами,  проінформував учасників про державний план дій щодо покращення ситуації в сфері альтернативної 

енергетики. І на завершення, Олена Рибак звернула увагу на ключові питання, які необхідно поставити 

українському уряду для підтримання розвитку сектора енергетики. Серед інших також – важливість підтримання 

балансу між секторами поновлюваної енергетики  та державними реформами в енергозбереженні, що залишається 

головним питанням енергетичної безпеки країни. 

 
 

 

 

 

 
 


