
Право України 
припинити все 
Ні для кого не новина, що Україна взяла на себе 
зобов'язання в рамках Міжнародного енергетичного 
договору щодо досягнення 9%-ї позначки використання 
енергії, отриманої з поновлюваних джерел до 2020 року. Це 
окреслено в Постанові ЄС № 32  (англ.) та пізніших її 
поправках (англ.). Тим часом країни ЄС мають той показник 
на рівні 20%-ів з розрахованим графіком реалізації з року в 
рік і суворими санкціями у разі його невиконання.  

Історично Україна обрала класичний шлях підвищення 
розвитку відновлюваних джерел енергії і в 2009 році в 
нашому законі про електроенергію в перший раз з’явився 
“зелений” тариф, який має тривати до 2030 року, а уряд 
отримав можливість забезпечити гарантії “чистим” 
інвестиціям доки інвестори не окуплять свої зусилля.  

І так тривало протягом 5 років до 18 червня 2014, 
Постанови Кабінету Міністрів України “Про вдосконалення 
системи розрахунків за електричну енергію з 
альтернативних джерел енергії” № 589-р, за якою 
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Звіт з 5-го 
Європейсько-
Українського 
Енергетичного Дня 
вже опубліковано!  

Ознайомтесь із аналітичним 
звітом  5-го Європейсько-
Українського  Енергетичного Дня 
ТУТ.  

ЄУЕА взяли участь в 
обговоренні 
можливих 
повноважень ДАЕЕ 

31 липня 2014 Міністерство 
економіки України зібрали 
представників міжнарожної 
спільноти  обговорити нові можливі 
контролюючі повноваження 
Державно г о а г е н т с т в а з  
енер гоефек тивнос т і  т а 
енергозбереження України, що 
підпорядковуватиметься КМУ. 

7 жовтня 2014 року - 
Інвестиційний форум 
ЄУЕА в Києві 

Зарезервуйте дату в своєму  
графіку! ЄУЕА  раді запросити 
Вашу компанію дізнатись про 
можливості фінансування 
проектів видновлювальної 
е н е р г е т и к и т а 
енергоефективності. Звертайтесь 
до н а с з а дод а т ко вою 
інформацією. 

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 

Фото: neweurope.com 

Спонсор ЄУЕА: 
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послідував проект постанови Національної комісії, що 
здийснює державне регулювання енергетики України "Про 
затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та 
припинення дії “зеленого” тарифу для суб’єктів 
господарської діяльності". Ці документи знижують ставки 
“зеленого” тарифу без специфікації цільового сектора.  

Примітно, що все відповідає загальним тенденціям 
зниження “зеленого” тарифу в ЄС, але з деякими місцевими 
особливостями: наприклад 2,2%-ва ВДЕ в енергетичному 
балансі країни, на відміну від європейських, принаймні 10%-
ти або можливістю зворотнього ефекту, дивіться правовий 
висновок.  

Деякі неофіційні джерела вже повідомили, що новий 
проект змін до Закону “Про електроенергію”, зміну правил 
для гравців  ринку ВДЕ неофіційно розглядається з 4 серпня 
2014 року. 

Право припинити обицянки або виконання 
обіцяного 
Чи має Україна право нехтувати попередніми 
зобов'язаннями? За яких умов Ви б інвестували в 
енергетичний сектор України? 

Дайте нам знати, що Ви думаєте з цього приводу в групі 
LinkedIn під заголовком Newsletter/Інформаційний 
бюлетень. 

Щиро, ЄУЕА 
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ЄУЕА 

ЄУЕА – це незалежна 
неприбуткова організація 
відкрита для всіх учасників 
ринку енергоефективності та 
ВДЕ України, які мають на меті 
конструктивно співпрацювати  
з компаніями-однодумцями. 
Разом, ми прагнемо зробити 
свій внесок в прозорий 
розвиток цих ринків, шляхом 
сприяння справедливому та 
сталому розвитку бізнесу, 
підвищенню інформованості 
громадськості про питання 
енергетики, а також шляхом 
впливу на енергетичну політику 
уряду. 

Чому приєднатися? 

Зворотній зв’язок: 

office@euea-energyagency.org 

БЦ Євразія, 5й поверх, вул. 
Жилянська 75, Київ, 01032, 
Україна 

Тел.: + 38.044.390.5533 

Факс: + 38.044.390.5540 

Слідуйте за нами: 

www.euea-energyagency.org  

FACEBOOK            LinkedIn 
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Біомаса/ Біогаз 

24 липня - Великобританія: створено калькулятор біомаси  Читати ТУТ (англ.) 

Науковий калькулятор був розроблений, що визначає вплив викидів вуглецю з біомаси, отриманої 
з Північної Америки для виробництва електроенергії. Калькулятор знаходить, що біомаса, 
отримана належним чином, може використовуватися екологічно з низькими викидами вуглецю. 
Біоенергетична стратегія уряду, опублікована в 2012 році ясно постановила, що біоенергія повинна 
використовуватися тільки із екологічно безпечних джерел. У серпні 2013 року, МЕІК оголосив про 
нові критерії стійкості для біомаси, які стали одними з найжорсткіших у світі, і які будуть 
удосконалюватись надалі. З наступного року, генератори, які не можуть відповідати нашим 
екологічним нормам втратять фінансову підтримку. Уряд Великобританії також рішуче підтримує 
роботу в ЄС щодо поліпшення міжнародної практики обліку і управління викидами вуглецю. 

22 липня - Деяке обладнання для для електростанцій на біопаливі звільнено 
від ввізного мита й ПДВ  Читати ТУТ 

Кабінет Міністрів звільнив паротурбогенератори потужністю 12 МВт, градирні із пропускною 
здатністю 4,5 тис. куб. м/година й котли для електростанцій, що працюють на біопаливі із 
продуктивністю 35 тонн пари на годину від ввізного мита й обкладання податком на додану вартість 
при ввозі на митну територію України. Про це сказано в постанові уряду №264 від 17 липня. 

21 липня - Кабмін пропонує Раді все ж оподаткувати альтернативне паливо  
Читати ТУТ 

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді ввести оподаткування альтернативних моторних палив 
на рівні 139 євро за 1 тонну, або на рівні 70% від ставки на моторні бензини. Про це сказано в 
законопроекті №4309а, зареєстрованому в Раді 21 липня. Уряд пропонує ввести оподаткування 
альтернативних палив з метою скасування схем догляду від оподаткування палив, оскільки палива з 
вмістом менше 70% нафтової складової зараз акцизним податком не оподатковуються. Як 
повідомлясь раніше, у січні-травні в Україну було імпортовано 826,013 тис. тонн бензину на загальну 
суму 805,139 млн доларів. 

9 липня - Перспективи створення відновлювальне паливо з 
мікроводоростей   Читати ТУТ (англ.) 

Професор Пет Харві, британський вчений та голова біоенергетчних досліджень при Університеті 
Грінвіча, очолює команду із 13 учасників з найпровідніших університетів, інститутів і спеціалізованих 
компаній з усієї Європи, щоб вивчити енергетичний потенціал мікроводорості Dunaliella. Це 10-ти 
мільйонний (євро – ред. ЄУЕА) чотирирічний проект, що фінансується Європейським Союзом. 

!
!
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Сонячна енергетика 

23 липня - Самоохолоджуючісь сонячні панелі, які мають високу 
ефективність і використовуються довше: чи можливо це?  Читати ТУТ (англ.) 

Нанесення спеціально розробленого шару кварцового скла на поверхню сонячних елементів 
створює «самоохолоджуючусь  сонячну батарею» з можливістю охолодження уникаючи 
небажаного теплового випромінювання. Це останній прорив у досліджені сонячних панелей,  
зроблений дослідниками Стенфордського університету Каліфорнії на чолі з професором  
електричної інженерії Шанхуй Фан. «Наш новий підхід може знизити робочу температуру 
сонячних батарей пасивно, підвищити ефективністі перетворення енергії значно і збільшення 
тривалості життя сонячних батарей», сказав Лінксіао Чжу, вчений-фізик і провідний автор на 
роботи «Оптика». 

Політика ЄС та Енергетичного співтовариства 

24 липня - “National Grid” вимагає резерву балансування - Британський 
досвід  Читати ТУТ (англ.) 

“National Grid” вводить нові схеми, які закликають  підприємства вимкнути електрику, щоб 
заощадити гроші. «National Grid» - організація, яка управляє і розподіляє постачання електроенергії 
у Британії - взяла на себе роль управління потребами країни в електроенергії. У червні 2014 року, 
було оголошено нову вимогу - схема називається Резерв балансування  попиту, призначений для 
зниження попиту в критичні моменти і забезпечення резерву на електроенергію для уникнення 
перебоїв в подачі електроенергії та відключення. Це не нова ідея – в Каліфорнії та Онтаріо 
аналогічні схеми експлуатувались з 1980 року. 

!
11 липня- ЄС позивається проти Австрії та Польщі за енергоефективність 
будівель Читати ТУТ 

Австрії та Польщі загрожує штраф за неспроможність імплементувати законодавство ЄС про 
поліпшення енергоефективності будівель, заявив виконавчий орган ЄС. Європейська Комісія 
просить Суд Європейського Союзу в Люксембурзі застосувати штраф в 96 720 євро до Польщі та 
39 593 євро до Австрії за кожен день невідповідності з законодавством ЄС. В Директиві ЄС 
йдеться про те, що країни-члени мають створити та застосувати вимоги до енергетичної 
ефективності всіх будівель, забезпечити сертифікацію енергоефективності будівель та вимагати 
регулярної перевірки систем опалення та кондиціонування. Директива, яка мала бути 
транспоноване в національне законодавство до липня 2012 року, також говорить про те, що 
країни-члени повинні забезпечити, щоб до 2021 року всі нові будівлі мали енергетичне споживання 
близьке до нуля, тобто вони мають використовувати приблизно той самий обсяг енергії, який 
створюють. Комісія просила застосувати подібні штрафи до Бельгії та Фінляндії в квітні, а також 
вивчає ситуацію в Словенії, Нідерландах, Люксембурзі, Італії та Чеській Республіці. 
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10 липня - Європа повинна інвестувати в електромережі 150 млрд. євро до 
2030 року - Entso-e Читати ТУТ 

Європейським операторам мереж потрібно інвестувати 150 млрд. євро в високовольтні лінії 
електропередач до 2030 року, щоб відкрити шлях до покриття енергією з відновлюваних джерел 
до 60% загального попиту на електроенергію в ЄС, заявили в Entso-e. Це дорівнює додатковим 
1,5-2 євро за МВт-год або близько 1% в рахунку за електроенергію для кінцевих споживачів, або 
близько 2% до гуртових цін на енергію, повідомила організація в проекті Європейського плану 
розвитку мереж на 2014 рік, який розрахований цього року до 2030 року. Додаткові витрати 
будуть компенсовані вигодами посиленої інтеграції ринку, що в середньому скоротить 2 євро за 
МВт-год від гуртових цін на енергію в найбільш повільному, найбільш національному підході до 
розвитку мереж, та 5 євро за МВт-год в найбільш європейському та відкритому до відновлюваних 
джерел енергії підході, йдеться в повідомленні. 

8 липня - ЄС надаватиме фінансову пидтримку України за успішне 
впровадження реформ  Читати ТУТ (англ.) 

Реформа енергетичного сектору в Україні є умовою для подальшої фінансової підтримки з боку 
Європейського Союзу, заявив комісар ЄС Штефан Фюле. Комісар з питань політики сусідства 
Фюле зібрав конференцію донорів для України в Брюсселі. Європейська Комісія представила в 
березні пакет підтримки вартістю 15 млрд. Доларів на сім років, щоб допомогти стабілізувати 
Україну. Фюле сказав, що умовою того, що він назвав сталою тсабілізацією в Україні, є прогрес з 
порядком денним реформ. “Нам також потрібно бачити подальші дії щодо економіки, торгівлі та 
бізнесу, а також в енергетичному секторі”, заявив він у своїй промові. “Будь-яка подальша 
фінансова підтримка з боку Європейського Союзу буде пов’язана та залежна від постійних зусиль 
щодо реформ”. 

!
4 липня - 40 млрд. євро значно підвіщать потенціал чістої енергетики в ЄС  
Читати ТУТ  

Європейський грошовий пул структурного фінансування проектів з енергоефективності та 
відновлюваних джерел енергії зріс на 40% до, як оцінюють, 38-40 млрд. євро і може бути 
використаний для досягнення угоди щодо цілей з «чистої» енергетики до 2030 року зі 
стурбованими щодо економічних показників країнами-членами ЄС зі Східної Європи. Матьє 
Фічтер, співробітник з питань політики директорату ЄС з регіональної політики, сказав виданню 
EurActiv, що це може пропонувати стимул для східноєвропейських країн, що дозволить більш 
гладке прийняття запропонованого Комісією енергетичного та кліматичного пакету до 2030 року в 
жовтні. “Це побічно очевидно”, зазначив він. “Ми знаємо, що виклик цілями до 2030 року означає 
для багатьох країн-членів. Існує потреба для значних додаткових інвестицій і велика частина з того, 
що ми надамо в наступні сім років, допоможе їм фінансувати принаймні частину того, що вони 
матимуть робити”. 
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Фінансування проектів 

2 липня - ЄБРР фiнансує масштабний біогазовий проект в Україні Читати ТУТ 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) організовує програму фінансування обсягом 
до € 7,1 млн. для будівництва та введення в експлуатацію біогазової установки потужністю 2,25 МВт 
на базі Рокитнянського цукрового заводу в Київській області. Дана установка стане найбільшим 
об'єктом цього типу в країні. Електроенергія, що генеруватиметься нею буде відпускатися в 
енергосистему країни за узгодженим “зеленим” тарифом. Даним проектом Банк продовжує 
підтримку розвитку генерації енергії з альтернативних джерел в Україні, яка стає все більш 
важливою для енергетичної безпеки країни. Організований Банком пакет фінансування включає в 
себе 10-річний кредит ЄБРР на суму до € 5,07 млн. і 15-річний кредит Фонду чистих технологій 
(ФЧТ) на суму до € 2,03 млн 

!
Енергетична стратегія України  

28 липня - Збитки в галузі енергетики від анексії Криму становлять 300 млрд . 
дол. Читати ТУТ 

Міністерство енергетики й вугільної промисловості оцінює збитки українського паливно-
енергетичного комплексу в результаті анексії Криму Росією в 300 млрд доларів. «З урахуванням 
всіх енергетичних об'єктів у Криму ми можемо говорити про сотні мільярдів доларів, які втратила 
Україна в енергетичній сфері. Ми рахували - це близько $300 млрд.», - сказав Міністер енергетики 
України. Продан зазначив, що потенційні запаси на шельфі Чорного моря досягають близько 2,3 
млрд тонн умовного палива. Також міністр наголосив, що у випадку дефіциту електроенергії на 
континентальній частині країни в осінньо-зимовий опалювальний період через вихід з ладу 
генеруючих потужностей у результаті бойових дій на Донбасі - Крим також будуть обмежувати в 
електропостачанні. 

28 липня - На Рівненщині економитимуть газ завдяки торфу Читати ТУТ 

Усі садочки, школи, лікарні та інші соціальні заклади повинні перейти на альтернативні види палива, 
у тому числі й на торф. Таку думку висловив заступник голови Рівненської облдержадміністрації 
Тарас Пустовіт на нараді із представниками Міненерговугілля та ДК «Укрторф». Адже на території 
Рівненщини близько 350 мільйонів тон покладів торфу, а це – 20 відсотків загальноукраїнських 
запасів. 

25 липня - Газові потреби аграріїв може задовольнити альтернативна 
енергетика - міністр Читати ТУТ 

В сільськогосподарській галузі може бути заміщено 500 млн куб. м газу за рахунок альтернативних 
джерел енергії до кінця 2014 р. Про це заявив на брифінгу Міністр аграрної промисловості і 
продовольства Ігор Швайка. Міністр зазначив, що  в  цілому до  кінця року аграрному сектору 
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необхідно 2,5 млрд куб. м газу. Як повідомлялося, у Мінфіні розробили 8 альтернативних варіантів 
заміщення імпортованого газу. 

24 липня - Продан: Україна готова відновити переговори з РФ і ЄС по газу 
Читати ТУТ (рос. Увага: Російське медіа джерело) 

Україна готова до відновлення тристоронніх газових переговорів з Росією і Євросоюзом в будь-
який час, сказав журналістам міністр енергетики України Юрій Продан перед своєю зустріччю з 
віце-президентом Єврокомісії Гюнтером Еттінгером. Тристоронні консультації Росія-Євросоюз-
Україна (від імені ЄС бере участь ЄК) щодо газу тривали з квітня до середини червня 2014, але 
успіху не принесли. 

22 липня - Через запеклі бої на Донеччині пошкоджено велику кількість 
енергооб’єктів Читати ТУТ 

В результаті великомасштабних бойових дій на території Донецької області було пошкоджено і 
знеструмлено кілька найважливіших об'єктів, що належать Донбаської енергетичній системі НЕК 
“Укренерго”. Як наслідок, порушено нормальне електропостачання об'єктів ТОВ “ДТЕК 
Високовольтні мережі” та ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”. 

22липня - “Енергоринок” візьме 700 млн гривень кредиту для погашення 
боргів Читати ТУТ 

Державне підприємство «Енергоринок», оператор оптового ринку електроенергії України, 
залучить в «Ощадбанку» дві кредитні лінії на загальну суму 700 млн. грн для здійснення розрахунків з 
енергогенеруючими компаніями. Oбидві кредитні лінії залучаються терміном на один рік. 
Кінцевий термін підписання договору — 16 серпня 2014 року. Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 
року «Енергоринок» залучив кредит у «Ощадбанку» на суму 800 млн. грн, а в жовтні минулого року 
— на 500 млн. грн. 

10  липня - Моніторинг впровадження Україною зобов’язань в рамках 
Енергетичного Співтовариства ЧАСТИНА 4 – від DIXI Group Читати ТУТ 

Щомісячні білютені випускатимуться в рамках проекту «Покращення імплементації зобов’язань 
України в рамках Енергетичного Співтовариства через посилення ролі громадськості», що 
здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу, "Діксі Груп" розпочинає публікацію 
щомісячних бюлетенів про стан впровадження Україною відповідних реформ. 

!
!
!
!
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Події 

30 вересня -  3 жовтня - Осінній будівельний форум у Львові Читати ТУТ 

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на Осінній Будівельний Форум, 
виставки якого відбуватися  з 30 вересня по 3 жовтня 2014 р. у Львові. В рамках форуму 
відбудуться наступні виставки – ХХХ міжнародна виставка «БудЕКСПО-осінь», VІІІ спеціалізована 
виставка «Опалення» та VІІІ спеціалізована виставка «Альтернативна енергетика». Членам ЄУЕА 
надаватиметься знижка в 10% на виставкову площу. 

!
7 жовтня - Інвестиційний форум ЄУЕА  
Зарезервуйте дату в своєму  графіку! ЄУЕА  раді запросити Вашу компанію дізнатись про 
можливості фінансування проектів видновлювальної енергетики та енергоефективності. 
Отримайте можливість отримати відповіді щодо наявного фінансування, умов подання заявок та 
конкретних процедур для Вашого проекту напряму в інвесторів. Більше інформації незабаром. 

!
19-21 листопада - RENEXPO® Південно-Східна Європа – приймає виклики та 
підтримує чисту енергію в 2014 році Читати ТУТ (англ.) 

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на RENEXPO® Південно-Східна 
Європа – це найбільша і найважливіша подія в галузі поновлюваних джерел енергії та 
енергоефективності в Румунії, що  повертається вже всьоме проводитиметься у 2014 році, 19 - 21 
листопада в Палац Хол, Бухарест. Захід продовжує семирічну традицію створення найкращої 
платформи для успішного бізнесу з точки зору виставкових, конференцій і супутніх заходів Румунії. 
RENEXPO®солар, RENEXPO®вітер, RENEXPO®гідроенергетика, RENEXPO®біо та когенерація та 
RENEXPO®енергоефективність протягом трьох днів зберуть експертів і ключових осіб у секторі.
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