
Інвестувати в Україну 
Останнім часом до ЄУЕА надходять багато запитів, 
починаючи від того, де взяти гроші на розвиток ВДЕ і ЕЕ 
ініціатив, закінчуючи конкретними процедурними 
питаннями.  

У якості передмови до Інвестиційного форуму ЄУЕА 
титульна тема цього випуску буде присвячена інвестиціям в 
області ВДЕ і ЕЕ. Ми пропонуємо вам ознайомитися зі 
звітом “Європейський інвестиційний клімат відновлюваної 
енергетики” (англ.) та переглянути експертну оцінку щодо 
ситуації в Україні. 

Оцінка експерта: Наум Рікшпун, Партнер, 
Traficon Ukraine 
 Сектор відновлювальної енергетики в Україні в даний час 
переживає найскладніший і найдинамічніший період у своїй 
короткій історії. Енергетична реформа, яка була так 
розрекламована та обговорювана в останні роки, у зв'язку з 
останніми подіями, стала необхідністю і вимагає неаби яких 
зусилль на державному та приватному рівнях. Наразі є 
багато ініціатив в цій області, особливо в реформуванні 
опалювального сектора, які розробляться як державними 
органами, так і приватними компаніями. Багато 
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ЄУЕА взяли участь у 
Форумі 
енергетичної 
безпеки Європи в 
Брюселі 

26 вересня EuroSEF-2014 
зібрав провідних експертів та 
організацій галузі обговорити 
з б і л ь ш е н н я ч а с т к и 
відновлюваних джерел енергії 
в енергетичному балансі, що 
дозволило б забезпечити 
теплом і електроенергією, 
виробленої з відновлювальних 
джерел, побутових споживачів 
усіх регіонів Європи.  Деталі 
ТУТ.  

ЄУЕА взяли участь 
в Форумі Експорт до 
ЄС в Ужгороді 

19  вересня ЄУЕА взяли участь в 
Форумі Експор до ЄС, де 
презентували тему “Ринок 
електроенергетики України. 
Можлиаості експорту”. 

Члени ЄУЕА 
виступили на 
Енергетичному 
Форумі в Запоріжжі 

Більше інформації можна 
дізнатися  ТУТ.  

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : Спонсор ЄУЕА: 

вересень 2014

Зображення: renewableenergyworldcom 

https://www.youtube.com/watch?v=fVaTr_BbOZw&list=UUyQw_SfV1AvXHd-KlpNXJ4w
http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=ru&tl=en&u=http://ziif.in.ua/&anno=2&sandbox=1
http://www.apple.com
http://cleanenergypipeline.com/Resources/CE/ResearchReports/The%20European%20Renewable%20Energy%20Investor%20Landscape.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fVaTr_BbOZw&list=UUyQw_SfV1AvXHd-KlpNXJ4w
http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=ru&tl=en&u=http://ziif.in.ua/&anno=2&sandbox=1


міжнародних гравців, які раніше були досить скептичними 
по відношенню до України, у зв'язку з політичною 
обстановкою, тепер, нарешті, побачили можливість 
перекривання ризиківі готові до виходу на ринок. Крім того, 
було багато заяв про підтримку даної реформи з боку 
іноземних урядів та приватних установ.  

“ Іншою серйозною 
проблемою є неякісно 
структуровані проекти 
в секторі з точки зору  
юридичного та 
ф і н а н с о в о г о 
оформлення . В 
результаті чого, часто 
н е м о ж л и в о 
фінансувати проекти в 
рамках міжнародних 
фінансових установ, тоді 
як українських джерел 
д о в г о с т р о к о в о г о 
капіталу майже не існує.”A
TRAFICON є незалежним підприємством, що надає консультаційні послуги з 2005 
року. Діяльність компанії зосереджена в центральній та східній Європі. Ми 
працюємо зі штаб-квартири в Празі, Чеська Республіка з партнерами та офісами в 
Австрії, Словаччині, Польщі, Туреччині та Україні. Альтернативна та 
відновлювальна енергетика є одним з основних напрямів спеціалізації компанії. 
TRAFICON працює з клієнтами, щоб забезпечити широкий спектр фінансових і 
стратегічних послуг: злиття і поглинання, продажу активів/компанія, збільшення 
джерел фінансування, проектного фінансування та корпоративної реструктуризації. !
Втой час як муніципальні газові квоти скоротилися на 
40% на майбутній опалювальний сезон, швидкий 
перехід від газу на альтернативні джерела енергії має 
важливе значення для стабільності та розвитку країни. 
Заразом, важливі зміни в енергетичному законодавстві, 
які дозволять знизити вимоги “місцевої складової” і 
забезпечити стійкі тарифи на енергію, вироблену з 
альтернативних джерел і досі не прийнято у зв'язку з 
триваючою політичною боротьбою. У зв'язку з 
майбутніми виборами парламенту, в даний час 
малоймовірно, що ці зміни не будуть реалізовані до кінця 
2014, хоча обговорення почалося ще на початку року. Це 
створює серйозні перешкоди для інвестицій в сектор і 
викликає значні затримки у фактичній реалізації реформ. 
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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 

Фото: надане Traficon

http://euea-energyagency.org/uk/chlenstvo-v-euea/chomu-varto-pryednatysa
mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://www.linkedin.com/company/european-ukrainian-energy-agency?trk=biz-companies-cym
http://euea-energyagency.org/uk/chlenstvo-v-euea/chomu-varto-pryednatysa
mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://www.linkedin.com/company/european-ukrainian-energy-agency?trk=biz-companies-cym


Тому, я думаю, що пріоритетом для всіх тих, хто працює в секторі ВДЕ, є використання будь-
яких можливостей для впливу на уряд, щоб домогтися істотних законодавчих змін, які 
зроблять проекти ВДЕ стійкими і захистять іноземні інвестицій в сектор.  

Іншою серйозною проблемою є неякісно структуровані проекти в секторі з точки зору  
юридичного та фінансового оформлення. В результаті, часто неможливо фінансувати проекти в 
рамках міжнародних фінансових установ, тоді як українських джерел довгострокового капіталу 
майже не існує. Це, на мій погляд, вимагає необхідності в освітченості власників проектів 
фінансовимв установами, а також плідного, довготривалого співробітництва між власниками 
проектів, консультантами і міжнародними фінансовими організаціями, щоб зробити проекти 
придатними для фінансування. Найголовніше, фінансові установи повинні стати більш активними і 
гнучкими, і бути готовими до фінансування проектів на етапі розвитку. Традиційний підхід 
очікування придатних до фінансування проектів просто не буде працювати в Україні.  

Говорячи все це, я сповнений оптимізмом щодо сектора ВДЕ в Україні більше, ніж будь-коли і 
думаю, що ми є свідками початку нового дуже захоплюючого періоду в цій і в багатьох інших 
сферах.  

І найголовніше - є багато роботи і немає часу для марних втрат. Всі ми повинні перейти від розмови 
до спільної дії і діяти швидко! 

!
Підводячи підсумок вищесказаного  - цитата 
Томас Schnorrenberg, IR і PR-менеджер в Capital Stage:  

"Ми активно працюємо в Німеччині, Італії та Франції. Ми любимо ці ринки, тому що всі вони мають 
“зелений” тариф і є політично стабільними, тобто ми не очікуємо ретроспективних змін, як ми 
бачили це в Іспанії. Це найгірше, що інвестор міг би собі уявити". 

Ключові інвестиційні фактори для сфер ВДЕ та ЕЕ України 
З чого починати покращення інвестиційного клімату? Що буде бідьш вигідним для сектору: 
приватний капітал чи позики МФО? 

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

Щиро, ЄУЕА                            
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Зображення: country homes.co.in

https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=2521858&trk=my_groups-tile-flipgrp


Біомаса/ Біогаз 

12 серпня - Вперше в Україні "зелений" тариф отримала свиноферма  Читати 
ТУТ 

Українська сільськогосподарська компанія «Даноша» має установку з виробництва біогазу  на 
Івано-Франківщині. Планами цього проекту передбачалося, що можна буде отримати 
запланований фінансовий результат у випадку надання компанії права отримувати кошти по 
«зеленому» тарифу при виробництві електроенергії з біогазу. Успішним завершенням стало 
оформлення 7 липня 2014 року «зеленого» тарифу для біогазового заводу. 

!
Гідро енергетика 

23 серпня - У Шотландії побудують найбільший у світі генератор припливної 
електростанці  Читати ТУТ (рос.) 

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. 

!
Сонячна енергетика 

27 серпня - Південна Корея запустить першу в світі плавучу сонячну 
електростанцію  Читати ТУТ (рос.)   

Компанія Solkiss закінчує будівництво першої в світі плавучої обертової сонячної електростанції. 
Близько 1600 модулів генеруючих панелей встановлені на 8-кутну плавучу платформу площею 7500 
квадратних метрів. Потужність експериментальної електростанції складе 465 кВт, чого достатньо 
для забезпечення електрикою будинків на 250 сімей. 

12 серпня - Новий рекордний сонячний автомобіль, що може проїхати 98 
миль на 15 центів електроенергії Читати ТУТ (англ.) 

Shell Eco-Marathon кидає виклик університетським командам з усього світу, на  розробку 
електромобіля, що міг би проїхати найдалі, наскільки це можливо на енергетичному еквіваленті 
одного літра палива, а в цьому році в конкурсі взяли участь 198 команд з 27 країн по всій Європі. 

!
!
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http://ecotown.com.ua/news/Vpershe-v-Ukrayini-zelenyy-taryf-otrmala-svynoferma/
http://mk-london.co.uk/news/u489/2014/08/23/3621
http://aprpress.com/sciense/8461-yuzhnaya-koreya-zapustit-pervuyu-v-mire-plavuchuyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu
http://inhabitat.com/flexible-thin-solar-cells-help-elba-ev-set-a-staggering-new-record-in-fuel-efficiency/
http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon.html


Енергоефективність 

12 серпня - Вчені запропонували спосіб передачі енергії по повітрю Читати 
ТУТ (рос.) 

Фізики зі США та Німеччині придумали методику, яка потенційно може передати електричний 
розряд на відстань до десяти метрів. З результатами досліджень можна ознайомитися на сайті 
університету Арізони (англ.). Для передачі електричного розряду вчені використовували систему з 
двох електродів і фемтосекундного лазера. Лазер створював тонкий плазмовий шнур між двома 
електродами. 

!
Політика ЄС та Енергетичного співтовариства 

11 вересня - Названо імена єврокомісарів, котрі опікуватимуться 
енергетикою  Читати ТУТ  

Європейська комісія здійснила два нових призначеннях, демонструючи своє бачення майбутнього 
енергетики континенту. Колишній прем'єр Словенії Аленка Братушек стала віце-президентом і 
комісаром з питань Енергетичного союзу, тоді як іспанський міністр Мігель Аріас Каньєте отримав 
посаду єврокомісара з енергетичної та кліматичної дії. Парламентські слухання щодо нової Колегії 
уповноважених заплановано почати 29 вересня. 

!
9 вересня - Канада та ЄС домовилися про партнерство в енергетиці Читати 
ТУТ 

Канада та Європейський Союз завершили переговори щодо угоди про стратегічне партнерство з 
глобальних питань, включаючи безпеку, енергетику та Арктику. Кетрін Ештон, Верховний 
представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки заявила, що 
угода сприятиме поглибленню зв’язків в питаннях енергетики, Артктики, науки та технології. Угода є 
першою в своєму роді між ЄС та країною Великої сімки 

8 вересня - Енергетичне Співтовариство розробило для України 
законопроект про ринок електроенергії Читати ТУТ 

Після подання проекту закону про газ в квітні, Секретаріат Енергетичного Співтовариства надав 
українському Міністерству енергетики та вугільної промисловості проект закону про 
електроенергію, який, у випадку прийняття, допоможе врахувати вимоги Третього енергетичного 
пакету в електроенергетичному секторі. Проект має слугувати базою для дискусії з усіма 
зацікавленими сторонами. Секретаріат підтвердив також своє зобов’язання сприяти українській 
влади у виконанні її зобов’язань відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариства щодо 
імплементації Третього енергетичного пакету до 1 січня 2015 року. 
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http://ecotown.com.ua/news/Vpershe-v-Ukrayini-zelenyy-taryf-otrmala-svynoferma/
http://www2.engr.arizona.edu/~junseok/pdf/IEICE2008.pdf
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4 вересня - В ЄС розширили список кроків на випадок перекриття 
російського газу  Читати ТУТ 

Європейський Союз готується вдатися до дій, щоб зберегти газові потоки цієї зими, якщо його 
найбільших постачальник, Росія, припинить експорт через кризу в Україні. Плани включають 
розробку внутрішніх запасів сланцевої нафти і газу, а також інвестування в маршрути для імпорту, 
що можуть постачати азійський та середземноморський зріджений газ до Європи. 

!
Фінансування проектів 

26 серпня - Данія має намір виділити 3 млн дол. На посилення 
енергоефективності в Україн Читати ТУТ (рос.) 

Данія має намір виділити 3 млн дол. для посилення енергоефективності в Україні. Про це на 
брифінгу заявив заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. "Зараз Данія 
працює над виділенням приблизно 3 мільйонів доларів для створення україно-данської комісії, 
команди для напрацювань енергоефективності в країні", - розповів Шимків. 

12 серпня - ЄІБ готовий фінансувати енергоефективність українських ВНЗ 
Читати ТУТ 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір профінансувати оснащення українських вищих 
навчальних закладів енергозберігаючими технологіями. Про це сказано в повідомленні прес-
служби Міністерства освіти і науки. Відповідно до повідомлення, спочатку до проекту буде залучено 
7 ВНЗ, що пройшли необхідні етапи підготовки. Крім того, представники ЄІБ заявили про 
можливість установи аналогічного проекту для професійно-технічних навчальних закладів відразу 
після запуску програми для ВНЗ. 

!
Енергетична стратегія України  

24 вересня - Уряд вирішив стимулювати перехід з газу на альтернативне 
паливо тарифами Читати ТУТ 

Урядом прийнято постанову «Про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва 
теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів». 
Дана постанова передбачає спрощення механізму тарифоутворення при виробництві теплової 
енергії з інших видів палива, що постачається для бюджетної сфери. Його суть полягає в 
прирівненні тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється з імпортованого 
природного газу до тарифу на виробництво теплової енергії, що виробляється суб’єктами 
господарювання з використанням інших видів палива та енергії. Відповідно до постанови при зміні 
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ціни імпортованого природного газу гарантується повернення інвестицій приватному інвестору 
через перегляд тарифів на виробництво теплової енергії, що виробляється з інших видів палива. 

4 вересня - Мінекономрозвитку виступає за скасування податків на імпорт 
електромобілів  Читати ТУТ (рос.) 

За словами заступника міністра, це дозволить в майбутньому істотно скоротити дефіцит платіжного 
балансу України за рахунок зниження споживання нафтопродуктів. "Компонент нафтопродуктів 
забезпечив 40% мінуса нашого платіжного балансу, тобто курс гривні був би сьогодні іншим, якби 
не значний вплив компонента нафтопродуктів", - сказав Качур, зазначивши, що минулого року 
споживання нафтопродуктів в Україні склало близько 20 млрд дол. Разом з тим, представник 
інвестиційно-консалтингової групи "Астарта-Таніт" Кирило Криволап повідомив про те, що 10% 
електромобілів в Україні змогли б скоротити імпорт нафтопродуктів на 1,5 млрд дол. на рік. 

Події 

7 жовтня - Інвестиційний форум ЄУЕА Читати ТУТ 

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. Ви матимете нагоду напряму 
поспілкуватися із представниками міжнародних донорських організацій та фінансових установ, 
готових до укладання угод. 

14-15 жовтня - 6-й Міжнародний Форум з Відновлювальної Енергетики та 
Енергоефективності в Україні, Київ Читати ТУТ 

У 2014 р. окрім насиченої ділової програми, сформованої з більш ніж 60 доповідей і презентацій 
найкращих галузевих експертів, а також ключових ринкових гравців, REF-2014 Kyiv проведе 
галузеву виставку, на якій широкій аудиторії буде представлено устаткування, рішення і сервісні 
можливості українських і зарубіжних провідних компаній. Окрема частина експозиції REF-2014 Kyiv 
– "Безпечний Опалювальний Сезон-2014-2015" – буде присвячена рішенням, обладнанню та 
паливу, що дозволяє успішно пройти прийдешній опалювальний сезон. 

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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