
Євро діалоги про біомасу в  
Україні 
За даними «Дорожньої карти розвитку ВДЕ в Україні до 
2030 року» від Міжнародного агентства з відновлюваної 
енергетики (IRENA), компонент біомаси досягне 76% ВДЕ і 
16% кінцевого споживання енергії в Україні у 2030 році. 

Очевидно, ринок біомаси в Україні є одним з найбільш 
привабливих для інвесторів і девелоперів. Але де 
знаходиться український ринок біомаси з точки зору 
ризиків і можливостей? 

17 червня, 2015 року, ЄУЕА провели другу зустріч 
професійних діалогів, присвячену біо енергетиці - «ВДЕ в 
Україні : Ризик . Вітроенергетика». Зустріч 
рамках Європейського тижня сталої енергетики. Експерт  
констатує, що амбіційне завдання збільшення генерації 
енергії з ВДЕ у 5,5 разів, в тому числі з біомаси – у 40 разів 
потребує, за самими скромними підрахунками, без 
термомодернізації сектору комунального опалення, 17 
мільярдів євро. 

Пйотр Антшак, Директор з розвитку бізнесу ЦСЄ у Weiss, 
які нещодавно зайшли на ринок біомаси України люб’язно 
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ЄУЕА взяли участь у 
форумі 
"Енергетичний і 
кліматичний діалог» 

Форум , орган і зований 
представництвом Bellona був 
присвячений прогресу мінімізації 
шкідливих викидів промисловісті. 
Більше інформації 

ЄУЕА відвідали 
конференцію 
«Запровадження 
розрахунку за 
опалення та 
водоспоживання на 
основі комерційного 
та індивідуального 
розвитку» 

Експерти обговорювали деталі 
проекту ЗУ Про забезпечення 
комерційного обліку теплової 
енергії, води та водовідведення у 
сфері комунальних послуг. Більше 
інформації 
ЄУЕА відвідали 
засідання ОЕСР  
ЄУЕА відвідали засідання Робочої 
г р у п и ОЕС Р з 
енергоефективності. Детальніше 

ЄУЕА взяли участь у 
Brightest! Greenest! 
Buildings EUROPE 
ЕКСПО

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 
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поділився своїм баченям ринку. 
ЄУЕА: Чому Weiss вважає 
Україну потенційним ринком 
для своєї діяльності? 
Пйотр: Через ряд причин ми 
бачимо Україну однією з ринків 
ЦСЄ з високим потенціалом для 
значного органічного зростання в 
найближчі роки. Україна 
відповідає вимогам для розвитку 
ринку біопалива. Це одна з 
найбагатших біомасою країн в 
Європі, яка так сильно залежить 
від вітчизняного вугілля , 
імпортованого газу та ядерної 

енергії, що надходить від застарілих енергоблоків. Крім того, 
існує і політичний привід для України стати незалежною від 
імпорту викопного палива. Останнє, але не менш важливе, у  
Weiss вже є деякий успішний і обнадійливий досвід в 
Україні. 
ЄУЕА: Чи стикалися Ви з труднощами/ преференціями, 
намагаючись вийти на ринок? 
Пйотр: Будь-який вихід на ринок приносить деякі труднощі, 
які рано чи пізно ми повинні подолати. Більшість з них Ви 
відчуєте на будь-якому ринку. В Україні, зокрема, є брак 
доступного капіталу. У нас є багато потенційних проектів, але 
їх фінансування є повторюваною проблемою. Також 
процес прийняття рішень, він довший, ніж на більшості 
наших ринків. Але ми, наприклад, не відчуваємо ніякої 
різниці щодо розуміння законодавчих і правових вимог. 
ЄУЕА: Спираючись на свій досвід в Україні розкажить 
щоб Ви змінили/ покращили/порадилипо відношенню 
до інвестиційного клімату в галузі? 
Пйотр: Що ми дізналися з самого початку? Що ми повинні 
бути терплячими і не намагайтеся робити бізнес із звичною 
для нас швидкістю. Тут це займає більше часу і на це треба 
звернути увагу. !
Плануєте інвестувати в біомасу в Україні? 
Дайте нам знати  Вашу думку в групі LinkedIn під заголовком 
Newsletter.     

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 

Пйотр Антшак, Weiss - 
виробники великих 
котельніих установок для 
с п а л ю в а н н я , 
теплопостачання.

Фото: надане Weiss 
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Біомаса / Біогаз 

24 червня - Підвищення кваліфікації від Bio-Prom: Алгоритм планування 
біоенергетичних проектів  Читати ТУТ  

Однією з цілей BIO-PROM є аналіз можливих шляхів фінансування біоенергетичних проектів в 
Україні. Цей аналіз базується на консультуванні конкретних пілотних проектів супроводжуючи їх від 
розробки технічного рішення до підтримки реального впровадження проектів. Одним із кроків у 
цьому процесі є глибокий аналіз доступних програм фінансування, що можуть бути залучені для 
конкретної проектної пропозиції. 

!
Політика ЄС та Енергетичного Співтовариства 

8 червня - Енергетична рада затверджує з Енергетичний Союзу і 
встановлює порядок денний для наступного головування в ЄС Читати ТУТ 
(англ.) 

Рада ЄС з питань енергетики зустрілися в Брюсселі, щоб обговорити стратегію енергетичної 
безпеки і прийняти висновки щодо реалізації проекту Енергетичного Союзу. Рада заохотила 
ініціативи із створення інструментів, які можуть привнести нові технології на ринок, в тому числі 
уловлювання та зберігання вуглецю (CCS) і стійких технологій з низьким вмістом вуглецю для 
промисловості. Рада наголошує , що нові низьковуглецеві технології, як CCS, повинні бути доведені 
до ринку для досягнення кліматичних цілей, забезпечення безпеки, сприяння зростанню і 
створенню робочих місць. 

19 червня - INOGATE аналізує тарифи в своїй новій публікації Читати ТУТ (англ.) 

Цей огляд тарифів всіх 11 країн-партнерів INOGATE, є оглядом і порівнянням тарифіф на 
електроенергію і газ в цих країнах. Тут описано тарифи, сплачені в кожній країні в контексті її 
власного енергіетичного потенціалу, імпорту, технологічних входів, субсидій і кліматичних умов. 

!
Енергетична стратегія України  

Моніторинг виконання зобов’язань в рамках Енергетичного 
Співтовариства. Випуск 19 від  DIXI Group Читати ТУТ  

4 червня - Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів 
України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва 
електроенергії з альтернативних джерел енергії" Читати ТУТ 

Документом вносяться до чинного законодавства зміни, спрямовані на: 
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- наближення рівнів "зеленого" тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням 
альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів; 

- скасування пільг щодо приєднання об’єктів електроенергетики, що здійснюють виробництво 
електричної енергії з альтернативних джерел; 

- скасування вимоги щодо місцевої складової як такої, що суперечить вимогам міжнародних 
договорів, ратифікованих Україною; 

- встановлення розмірів винагороди у вигляді надбавки до «зеленого» тарифу за використання 
складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об’єктів енергетики на 
альтернативних джерелах енергії; 

- вирішення проблеми надмірного стимулювання розвитку виробництва електричної енергії з 
енергії сонячного випромінювання та недостатнього стимулювання біоенергетики та 
геотермальної енергетики; 

- стимулювання приватних домогосподарств до запровадження енергоефективних технологій 
виробництва електричної енергії не лише з енергії сонячного випромінювання, а й з енергії 
вітру. 

!
Професійне читання  

Брюсcель, не залишай участь клієнтів на ринку електроенергії 
постачальникам! Читати ТУТ (англ.) 

Участь споживачів на ринку електроенергії є важливою для трансформації енергетики. Проте, 
пише Філіп Бейкер з Проекту регулювання допомоги (ПРД), робочої групи, що спеціалізується на 
нормативно-правовій базі діяльності ринку, координацію громадської думки не надійно покладати 
на діючих монопольних постачальників. Таким чином, Європейська Комісія повинна забезпечити, 
доступ нових гравців на ринок. 

!
Події 

9 липня 2015 року  - Конференція «Енергетична демократія в Україні: 
Особиста відповідальність», Київ Читати ТУТ 

У зв’язку із перенесенням 6-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня, Європейсько-
українське енергетичне агентство (ЄУЕА) у співпраці з Центром захисту дітей «Наші Діти» проведе 
супутній захід, присвячений тематиці житлового сектору, потенційну відповідальність кожного 
громадянина на шляху до сталого розвитку енергетичного ринку в Україні. 

14-16  жовтня 2015 року  - Виставка «Екоіндустрія-2015» , Будапешт Читати ТУТ 

Виставка «Екоіндустрія-2015» є значимою подією з екологічних питань в центральній та східній 
Європі з широким спектром професійних заходів і міжнародних можливостей з розвитку бізнесу, 
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що також демонструє інноваційні екологічні технології та послуги, забезпечуючи майданчик  для 
обміну інформацією, передачі технологій і ділового співробітництва. Захід проходитиме під 
патронатом   професора Ласло Сабо, Заступника міністра, Міністерство закордонних справ і 
торгівлі Угорщини. 

2 - 4  березня 2015 року  - Виставка KyivBuild , Київ Читати ТУТ 

Виставка «Екоіндустрія-2015» є значимою подією з екологічних питань в центральній та східній 
Європі з широким спектром професійних заходів і міжнародних можливостей з розвитку бізнесу, 
що також демонструє інноваційні екологічні технології та послуги, забезпечуючи майданчик  для 
обміну інформацією, передачі технологій і ділового співробітництва. Захід проходитиме під 
патронатом   професора Ласло Сабо, Заступника міністра, Міністерство закордонних справ і 
торгівлі Угорщини. 

!
!
!
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