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Звіт Діяльності 
січень – грудень 2013 

 
  
ЧЛЕНИ:  
Станом на 28 січня 2013 ЄУЕА в цілому має 24 Дійсних членів та 9 Почесних членів.  
  
ЗУСТРІЧІ РАДИ:  
У 2013 році Радою було проведено загалом сім зустрічей, а саме: 12 березня, 11   
червня, 30 липня, 18 вересня, 10 жовтня, 28 жовтня (телефонна конференція) та 5 грудня.  
  
ЗУСТРІЧІ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ:  
24 січня 2013 року пройшли Загальні Збори членів Європейсько-українського енергетичного  
агентства.  
  
12 квітня 2013 у пабі Golden Gate Irish Pub відбулася неформальна зустріч членів та  
партнерів ЄУЕА.  
  
СЕКРЕТАРІАТ:  
Київ. Наразі Секретаріат ЄУЕА налічує двох працівників, що працюють на повний робочий 
день, і одного працівника, що працює на неповний робочий день, а саме:  
- Директор Асоціації призначений на Зборах Ради у березні 2013 року.  
- з березня 2012 року з’явилася позиція помічника проектів на повний робочий день.  
- з лютого 2010 року на неповний робочий день працює бухгалтер.  
 
З квітня 2011 року працює аналітик (до серпня 2013).  
З лютого 2012 року на повний робочий день працює експерт CIM (німецька програма  
технічної допомоги).  
  



ДІЯЛЬНІСТЬ:  
 
24 січня, 2013 - ЄУЕА провели Загальні збори в приміщенні 
ірландського Golden Gate Pub. Учасники зустрічі 
обговорили основні пріоритети та напрямки діяльності 
Асоціації на наступний рік, погодили фінансовий звіт за 
2012 рік та утвердили бюджет на 2013 рік. Також, члени 
обрали новий склад Ради, Голову та його заступника. Так, 
уже втретє Головою Ради було обрано Дейва Янга, а Олену 
Рибак - заступником Голови Ради. 

 
5 лютого 2013 - Відбулось засідання Робочої 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, закон про 
лібералізацію ринку електроенергії та його можливий вплив на розвиток ринку сонячної 
енергетики, а також були визначені майбутні напрямки діяльності Робочої Групи щодо 
вирішення найбільш актуальних питань. 

 

8 лютого 2013 - ЄУЕА бере участь у зустрічі Світового банку щодо презентації Інвестиційного 
Плану ФЧТ. Зустріч відвідали пан Дейа Янг (Голова Ради) та пані Олена Рибак (Заступник 
голови ради). 
 

12 лютого 2013 - Як частина гранту Британського посольства в рамках реалізації проекту 
"Підвищення енергоефективності в Україні", Європейсько-українське енергетичне агентство 
провело круглий стіл високого рівня «Політика в галузі ЕЕ та підвищення обізнаності 
громадськості: відповідальність та співпраця», об'єднавши офіційних представників та 
експертів з Великобританії, ЄС та України для обговорення важливих питань, пов'язаних з 
зобов’язаннями України в рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства 
щодо питань енергоефективності, а також заходів з підвищення громадської обізнаності. 

 

 

20 лютого 2013 – Робоча група ЄУЕА з енергоефективності  (ЕЕРГ) провели зустріч в 
приміщенні Saint-Gobain Construction Products відбулась перша зустріч Робочої групи з 
енергоефективності (РГ). Учасники зустрічі обговорили питання проекту «Пасивного» будинку 
та також можливі тематики для обговорення на 4-му Європейсько-Українському 
Енергетичному Дні, а також визначили стратегію діяльності на майбутнє. Зокрема, наступну 
зустріч РГ заплановано на останній тиждень березня. 

http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/727-uea-provelo-zagal-ni-zbory
http://euea-energyagency.org/uk/pro-euea/struktura#%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/731-vidbulos-zasidannja-robochoji-grupy-jeuea-z-sonjachnoji-energetyky
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/736-jeuea-bere-uchast-u-zustrichi-svitovogo-banku-shchodo-prezentaciji-investycijnogo-planu-fcht
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/736-jeuea-bere-uchast-u-zustrichi-svitovogo-banku-shchodo-prezentaciji-investycijnogo-planu-fcht


22 лютого 2013 -  Робоча група ЄУЕА з вітрової 
енергетики провели зустріч  в приміщенні CMS 
Cameron McKenna. Учасники зустрічі обговорили 
можливий вплив вимог «місцевої складової» 
закону «Про електроенергетику» на подальші 
плани розвитку компаній-членів ЄУЕА з народним 
депутатом України паном Ігорем Васюником, 
скоординували плани майбутньої роботи по 
контролю за проходженням поправок до діючого 
законодавства та запропонували можливі 
тематики для обговорення на 4-му Європейсько-
Українському Енергетичному Дні. 

25-28 лютого 2013 – ЄУЕА виступили інформаційним партнером  IV щорічного Українського 
енергетичного форуму, організованому Інститутом Адама Сміта. Крім того, 28 лютого в рамках 
форуму відбувся фокус-день по сектору відновлюваної енергетики України, за участю 
організаторів проектів з використанням енергії вітру, сонця і біомаси, компаній-членів ЄУЕА, 
таких як: Західно-Кримська ВЕС, Activ Solar, ДТЕК, EuroCape New Energy, Rengy Development, 
Alter Energy Group, IMEPOWER Consulting, Filasa International та інших. 
 

10 квітня 2013 - Олена Рибак, Заступник Голови Ради ЄУЕА, модерувала панельну дискусію 
щодо теперішнього стану справ енергетичних стратегій та програм в Україні та Німеччині на 
«Діалог з відновлюваної енергетики», організованим Національним екологічним центром 
України, спільно з партнерами: НУО «Жінки Європи за спільне майбутнє» (WECF), Нідерланди, 
Рівненською громадською організацією «Екоклуб» та Татарбунарською районною екологічною 
громадською організацією «Відродження».   

 

12 квітня 2013 – ЄУЕА виступили партнерами секції на Одеському 
форумі ПІІ. Спікери із компаній-членів ЄУЕА Arzinger, ТОВ «Вінд Пауэр», 
ДТЕК та iC Clean energy solutions Ukraine виступили на панельній дискусії 

щодо «Енергетичної інфраструктури: інвестиції та перспективи розвитку». Одеський форум ПІІ 
є дискусійним майданчиком для обговорення актуальних проблем залучення інвестицій, 
розвитку інфраструктури та пошуку рішень із залученням великих приватних та інституційних 
інвесторів, представників бізнесу, громадських організацій, керівників органів центральної та 
місцевої влади. 

12 квітня 2013 – ЄУЕА провели неформальну зустріч для членів та партнерів організації в 
Golden Gate Irish Pub в Києві. 

 

15 квітня 2013 – круглий стіл «Як врятувати від колапсу українську енергетику?», 
організований членом ЄУЕА, Центром досліджень енергетики надав можливість діалогу 
експертам галузі. Олена Рибак, Заступник голови Ради ЄУЕА, керуючий Директор iC Clean 
energy solutions Ukraine та Юрій Кубрушко,Співголова РГ вітрової енергетики ЄУЕА, Керуючий 
партнер IMEPOWER Consulting виступили на круглому столі на тему «Як врятувати від колапсу 
українську енергетику?». 



15 травня 2013 – Члени Ради ЄУЕА взяли участь в Міжнародному форумі інвестицій та 
інновацій.  Підчас дискусійної панелі на тему «Тенденції розвитку ринку енергетики та 
перспективи комплексного впровадження альтернативних джерел енергії в Україні» із своїми 
презентаціями виступили Дейв Янг, Голова Ради Європейсько-українського енергетичного 
агентства (ЄУЕА) та Вольфрам Ребок, Повірений у суді адвокат, Старший партнер «Arzinger». 
 
 
31 травня 2013 – ЄУЕА провели свою знакову подію – Європейсько-
Український Енергетичний День за підтримки компаній Schneider 

Electric, Arzinger, Saint-Gobain (власник бренду ISOVER), Rengy 
Development, PRT та ICPS. Цього року програма зверталася до 
таких аспектів як Енергетична Стратегія, наслідки введення 
«місцевої складової», Енергетичне співтовариство, поточний 

та майбутній розвиток ринків енергії сонця, вітру і біомаси, 
енергоефективність у приватному секторі, зелені міста, міжнародна 
підтримка і багато інших актуальних питань сталого розвитку енергетики в Україні! Традиційно 
в Енергетичному Дні взяли участь більше 200 професіоналів  сфери ЕЕ і відновлювальної 
енергетики та інші зацікавлені сторони які обговорювали, представляли та ділилися 
інформацією про поточний стан цих,  безумовно важливих для України, секторів. 
 

 

 

 

3 липня 2013 – Дейв Янг Голова ради ЄУЕА взяв участь у семінарі «Сертифікація сталості 
біомаси:досвід України та розвиток біопаливної політики ЄС», організованій GIZ та Інститутом 
економічних досліджень і політичних консультацій. Щодо ринку біомаси майбутнього Дейв 
Янг відзначив: «Що, хоча сталий розвиток є дуже важливим, набагато важливішим може бути 
не ставити коня перед возом і вирішувати реальні законодавчі питання, що торкаються 
біоенергетики в Україні, перш ніж поспішати встановлювати обмеження, поліпшувати і 
стабілізувати їх». 
 
 

11 вересня 2013 - ЄУЕА виступили співорганізаторами 3-го Міжнародного 
енергетичного форуму «Енергозбереження та енергоефективність» у 

Запоріжжі разом із Запорізькою та Українською торгово-промисловою 
палатами, а також Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. В ході заходу, Девід Ческ’я, виконуючий обов'язки 
директора ЄУЕА, виступив з презентацією «Україна в Енергетичному співтоваристві», 
акцентуючи причини участі України в Європейському енергетичному співтоваристві (ЄЕС), її 
переваги, обов'язки і стан поточних справ. Представники компаній-членів ЄУЕА Центр 



досліджень енергетики (EIR) і дочірня компанія ДТЕК «Вінд Пауер» також взяли участь у 
форумі, представивши свої пропозиції для подальшого регіонального розвитку Запоріжжя. 
 
 
17 вересня 2013 - Виконуючий обов’язки директора ЄУЕА взяв участь у круглому столі, 
організованому Центром досліджень енергетики на тему «Енергетична стратегія України до 
2030 року». Пан Девід Ческ’я,  взяв участь у круглому столі, висловивши стурбованість з 
приводу відсутності в Стратегії пріоритетних заходів з підвищення енергоефективності, 
прогнозованого розвитку ВДЕ, а також презентував короткий аналіз таких складових Стратегії 
як попит сценаріїв, проміжні припущення та загальні плюси і мінуси. Круглий стіл був гарною 
можливістю для обговорення цього важливого документу, і все ж залишаються сумніви щодо 
впливу, що він може мати на розробку Стратегії, враховуючи факт, що процес прийняття 
фінального рішення постійно затримується. 
 
 

З 18 вересня 2013 - ЄУЕА виступили інформаційним 
партнером Конференції «Енергоефективність в Україні - досвід 
та наступні кроки», організовану Німецьким товариством з 
міжнародного співробітництва (GIZ)   Ця ініціатива 
організована на підтримку двох проектів з 

енергоефективності  GIZ «Енергоефективність у будівлях» і «Енергоефективність: Пілотний 
проект» (за замовленням БМЗ і БМУ) і відбудуться в рамках святкування 20 років роботи GIZ в 
Україні. 
 
 
23 вересня 2013 - Ключові гравці в галузі зібралися, щоб озвучити поточні потреби ринку ВДЕ в 
Україні. Вітрова та сонячна робочі групи ЄУЕА запропонували внести деякі поправки до 
проекту Закону України  «Про принципи роботи ринку електроенергії України» № 0916, які 
були прийняті при внесені змін до законодавства.  
 
 
З 1 жовтня 2013 ЄУЕА виступають медіа 
партнером форуму «Вітроенергетика Румунії та 
Східних Ринків 2014», що відбудеться  21-22 січня 
2014 року в Бухаресті, Румунія. Будучи організованою вже в 4-те, Вітроенергетика Румунії 
зарекомендувала себе провідною щорічною зустріччю для інсайдерів румунської вітрової 
енергетики. У такий важливий момент, коли ринок стикається змінами у функціонуванні  схем 
зелених сертифікатів, саме час зібрати всіх гравців індустрії й обговорити останні виклики та 
нові можливості для вітроенергетики в Румунії та за її межами. 

 
 

З 1 листопада 2013 ЄУЕА виступає інформаційним партнером  5-
го «Українського енергетичного форуму» Інституту Адама Смiта, 
котрий пройде 24 – 27 лютого 2014 р. УЕФ-2014 знову надає вам 
унікальну можливість почути інформацію про оновлені 
пріоритети Уряду з розвитку вітчизняного видобутку енергоносіїв, 
цілі розвитку всіх провідних видобувних компаній і затребувані 
думки кращих аналітиків і коментаторів з питань енергетики. 
 

http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/887-vykonujuchyj-obov-jazky-dyrektora-jeuea-vzjav-uchast-u-kruglomu-stoli-organizovanomu-centrom-doslidzhen-energetyky-na-temu-energetychna-strategija-ukrajiny-do-2030-roku
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/887-vykonujuchyj-obov-jazky-dyrektora-jeuea-vzjav-uchast-u-kruglomu-stoli-organizovanomu-centrom-doslidzhen-energetyky-na-temu-energetychna-strategija-ukrajiny-do-2030-roku
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/887-vykonujuchyj-obov-jazky-dyrektora-jeuea-vzjav-uchast-u-kruglomu-stoli-organizovanomu-centrom-doslidzhen-energetyky-na-temu-energetychna-strategija-ukrajiny-do-2030-roku
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/892-konferencija-energoefektyvnist-v-ukrajini-dosvid-ta-nastupni-kroky
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/892-konferencija-energoefektyvnist-v-ukrajini-dosvid-ta-nastupni-kroky
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/907-vitroenergetyka-rumuniji-ta-shidnyh-rynkiv-2014-21-22-sichnja-2014-roku-buharest-rumunija
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/907-vitroenergetyka-rumuniji-ta-shidnyh-rynkiv-2014-21-22-sichnja-2014-roku-buharest-rumunija
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/907-vitroenergetyka-rumuniji-ta-shidnyh-rynkiv-2014-21-22-sichnja-2014-roku-buharest-rumunija


 
12 листопада 2013 оголошено, що ЄУЕА отримали грант від 
посольства Великобританії для реалізації проекту «Стале 
енергетичне майбутнє України - виклики і можливості». Метою 
проекту є покращення перспективи розвитку енергетичної сфери 
України,  звернути увагу на приклади із передової практики галузі 
та оцінити можливості запровадження міжнародних практик  в 
енергетичній політиці України. Зрештою, проект буде також 
сприяти зміцненню зв'язків між Великобританією й Україною в 

таких ключових галузях, як енергоефективність, відновлювані джерела енергії та сталий 
розвиток. Проект буде здійснюватися протягом 5 місяців з листопада 2013 по березень 2014 
року, і буде включати в себе ряд заходів, в тому числі: огляд законодавства щодо ЕЕ і ВДЕ у 
Великобританії і України, організацію круглого столу високого рівня з міжнародними 
експертами та офіційними установами, бізнес поїздку до Великобританії, що передбачатиме 
візити до британських установ, відповідальних за розробку і впровадження політики, та 
установлення відносин відповідних представників на рівні українських державних органів. 
 

 

12 листопада 2013 - ЄУЕА провели неформальну зустріч.  Після 
ґрунтовних презентацій пана Маріуса Януконіса, Заступника 
Голови Місії Посольства Литви в Україні, і пана Вальтера 
Треттона, Керівника відділу енергетики, довкілля та транспорту 
Представництва ЄС в Україні, про переваги європейської 
інтеграції і угоди про асоціацію для України, відповідні наслідки 
та можливості для енергетичному ринку України. Ця зустріч 
стала першою із ряду одно-форматних заходів, на яких будуть 
обговорюватися важливі теми та найбільш важливі тенденції на 

ринку разом з запрошеними високопоставленими спікерами. 

 

 

 
 
13 грудня 2013 - ЄУЕА відвідали прес-тур до м. Яготин під час 
якого Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ 
презентувала результати проекту «Комплексна 
термомодернізація дитячого садка в м. Яготин: європейські 
підходи» що впроваджувався протягом 2012-2013рр. за 
підтримки Європейського Союзу. 
 
 

http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/980-jeuea-vidvidaly-pres-tur-do-m-jagotyn

