
 

 

Звіт 
Листопад 2009 – Березень 2010 

 
 
ЧЛЕНИ: 
 
Станом на 22 березня 2010 року, ЄУЕА налічує 11 постійних та 7 почесних членів. 
 
ЗУСТРІЧ ЗАСНОВНИКІВ: 
 
Зустріч засновників відбулася 2 листопада 2009 року в офісі компанії «Арцінгер» на вулиці Жилянській 75. На 
зустрічі були присутні близько 15 учасників, серед яких представники ділового кола, неурядові організації і 
урядовці як з України, так і ЄС. За результатами зустрічі засновниками стали лише дві компанії – юридична 
фірма Arzinger, Київ та SGE груп, Швейцарія. Всі бажаючі приєднатися до Тимчасової Ради до проведення 
Загальних Зборів мали можливість зробити це підчас зустрічі. Перелік членів Тимчасової Ради завершився 
Засновниками. Пан Ульф Оквіст, «Ducto International»  прийняв пропозицію стати Головою Тимчасової Ради.  
 
ЗУСТРІЧІ РАДИ: 
 
Тимчасова рада провела дві зустрічі: у грудні 2009 року та у лютому 2010 (на зустрічі не було кворуму, тому 
вона зарахувалась неофіційною Зустріччю Ради). 
 
СЕКРЕТАРІАТ:   
 
Київ: Олена Рибак була призначена Директором Асоціації до Загальних Зборів у березні 2010 року. Бухгалтер з 
частковою зайнятістю був найнятий в Києві у лютому 2010. Починаючи з середини березня в колективі  
Агентства так само працюватиме асистент з частковою зайнятістю. Компанія Арцінгер призначила PR 
менеджера зі свого внутрішнього штату, який буде займатися питаннями ЗМІ та іншими схожими справами. 
 
ДІЯЛЬНІСТЬ:   
 
03 листопада, 2009, - ЄУЕА провела прес-конференцію на відкритті  виставки RENEXPO, де було оголошено про 
відкриття Агентства.    
 
09 лютого, 2010, - Вольфрам Ребок відвідав головну Європейську енергетичну ярмарку в Ессені. Брошури EUEA 
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. EUEA 
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 буде направлений для 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 виставочна 
компанія “Прем'єра Експо ”, та присвятили  цю подію питанням технологічного і 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 24-26 лютого у Львові. Від імені EUEA Маркіян Мальський 
провів презентацію відносно законодавчих ініціатив в енергетичному секторі Україні. EUEA була представлена 
на виставці на стенді поряд з 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 бела 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 з відповідальними за 
енергетичні питання та Україну підрозділами. 
 
14 березня, 2010 – ЄУЕА подало заявку на програму грантів для випускників американських програм. 

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

питань в Україні, буде складатися з інтерв’ю з основними учасниками ринку та покаже як успішні вже втілені 

проекти, так і ті, що потребують партнерів. 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, і результати очікуються в середині квітня. Основною ідеєю є 

презентація фільму на відкриті Європейсько-українського енергетичного дня та подальше розповсюдження в 

містах та регіонах України та серед бізнес структур.  

 
17 березня, 2010, -  Олена Рибак відвідала церемонію підписання меморандуму між Австрією і Україною щодо 
співпраці в рамках енергоефективності і в сфері поновлюваної енергії. Меморандум було підписано  з головою 
Українського Національного Агентства з  Ефективного Використання Енергоресурсів Паном Сергієм 
Єрмиловим та заступником директора Австрійського Енергетичного Агентства (AEA) Гербертом Лехнером. 
Церемонія була завершена 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 EUEA, і обговорити можливі шляхи  співпраці. 
 
Починаючи з кінця 2009 Секретаріатом спільно з членами Правління було проведено близько 40 зустрічей з 
потенційними партнерами і членами, серед яких були Посольства Країн членів ЄС, зарубіжні донори і 
фінансові організації.  Члени Ради також проводили індивідуальні зустрічі, де була представлена діяльність 
EUEA. 
 



 

 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
 
З початку 2010 року на Рахунок ЄУЕА надійшло членських внесків на загальну суму: 

- 30 909 грн 
- 4 161 евро     
 

Витрачено (грн.): 
Адміністративні витрати  
Офіс -2 494 
Персонал (вкл. податки) – 22 992 
Друковані матеріали – 1 250 
Відрядження – 6 696 
Інші витрати (банківські та нотаріальні послуги) – 969 

 
Очікувані надходження: 

-24 889 грн 
-2 411 евро 
 

Залишок на рахунку ЄУЕА станом на 20.03.2010 : 
- 18299 грн 
- 2161 евро 

 
 
 
 
 
 
 
 


