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Події та
зустрічі ЄУЕА
у 2020 році

 Європейсько-українське енергетичне
агентство було інформаційним партнером
конференції RENPOWER UKRAINE.
Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА, у
своєму виступі наголосила на кроках, які
повинні зробити політичні діячі для
стабілізації ринку.

  14 лютого 2020 року відубулась
внутрішня зустріч Членів Європейсько-
Українського енергетичного агентства на
якій члени обмінялись останніми
новинами в секторі ВДЕ та їх вплив на
діяльність членів ЄУЕА та можливі кроки
щодо подолання кризи.
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   23 січня 2020 року на Загальних Зборах
було обрано новий склад Ради ЄУЕА.
  Загальні збори - це щорічні збори членів
ЄУЕА, під час яких вирішуються всі справи,
що стосуються Асоціації, та визначається її
стратегічне спрямування на наступний рік.
 Визначено основні напрямки діяльності
ЄУЕА на 2020 рік, обрано членів ради,
включаючи голову та заступників ради;
прийнято річний звіт про діяльність ЄУЕА
за попередній рік та розглянуто важливі
внутрішні питання.

    25 січня 2020 року в Києві відбулася
перша спільна сесія переговорів між
представниками Міністерства енергетики
та захисту довкілля, ЄУЕА, УВЕА.

   ЄУЕА продовжує серію бізнес сніданків
для своїх членів, для професійного
спілкування між собою та із запрошеним
гостем.  19 лютого 2020 року, до такої
зустрічі приєднався Масліченко Сергій
Олександрович, заступник Міністра
енергетики та захисту довкілля України.

 ЄУЕА зробило вагомий внесок в
Український енергетичний форум 25-27
лютого 2020 року.
   Серед спікерів ЄУЕA на Форумі були
члени ЄУЕА:  Адрієн Фуше,  Андрій Гаранін,
Магнус Йохансен, Сергій Махін,
Олександра Гуменюк, Філіп Лекебюш,
Юрій Кубрушко.

http://euea-energyagency.org/images/EUEA_Position_Paper.pdf?fbclid=IwAR0zHpF_UgNSi5gpnzxgN49Fl59p8pbpma2Hr3H4t1yvgeOYi5_YDSSFIGE
http://euea-energyagency.org/images/EUEA_Position_Paper.pdf?fbclid=IwAR0zHpF_UgNSi5gpnzxgN49Fl59p8pbpma2Hr3H4t1yvgeOYi5_YDSSFIGE
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/14-ljutogo-2020-roku-projshla-vnutrishnja-zustrich-chleniv-jeuea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/14-ljutogo-2020-roku-projshla-vnutrishnja-zustrich-chleniv-jeuea/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/on-23d-of-january-2020-the-general-meeting-of-members-of-euea-was-held/
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/01/28.html
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podiyi/biznes-snidanok-jeuea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podiyi/biznes-snidanok-jeuea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podiyi/biznes-snidanok-jeuea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podiyi/biznes-snidanok-jeuea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-zrobylo-vagomyj-vnesok-v-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-25-27-ljutogo-2020-roku/


 Європейсько-українське енергетичне
агентство було генеральним партнером
SusFinForum, щорічного форуму для банків,
мікрофінансових установ, керівників
активами, спонсорів проектів, інвесторів та
фінансистів у регіоні Східної Європи,
Кавказу та Центральної Азії, які прагнуть
створити соціально-відповідальне бізнес
середовище та зменшити вплив на
навколишнє середовище в регіоні.

  Олександру Гуменюк, директора ЄУЕА,
було запрошено доповідачем на Форум
«Енергоефективні будинки», який відбувся
у Вінниці ТОВ «Енергайн» 20 лютого 2020
року.
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   ЄУЕА та STEM is FEM, Олександра
Гуменюк, директор ЄУЕА, провела зустріч із
фіналістками конкурсу третього модулю
благодійного освітнього проекту на тему
“Екологія і Енергетика”. У своєму виступі
розповіла старшокласницям про «чисту»
енергетику в Україні, її майбутній розвиток
та складнощі на шляху.

  Члени ЄУЕА зустрілися з E-Control та
Австрійським енергетичним агентством,
які реалізують проект Twinning “Посилення
потенціалу Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження
України”.

 #EnergoRada podcast запросили
Олександру Гуменюк - директорку ЄУЕА
взяти участь у другому епізоді 04 квітня,
що організовано Voltage Group - Energy
EPC Company за участі Dmytro
Nechyporenko. Його темою стало
функціонування сфери відновлюваної
енергетики під час пандемії COVID19.

  14 травня 2020 року, інвестори галузі
відновлюваної енергетики, члени ЄУЕА, 
 зустрілись з Прем'єр-міністром України
для обговорення пропозицій української
влади щодо вирішення проблем галузі.

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/forum-stalogo-finansuvannja-u-shidnij-jevropi/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/oleksandra-gumeniuk-director-of-euea-was-invited-as-a-speaker-to-the-forum-energy-efficient-homes/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/oleksandra-gumeniuk-director-of-euea-was-invited-as-a-speaker-to-the-forum-energy-efficient-homes/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-ta-stem-is-fem/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-ta-stem-is-fem/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/zustrich-yeuea-z-e-control-ta-avstrijskym-energetychnym-agentstvom/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/zustrich-yeuea-z-e-control-ta-avstrijskym-energetychnym-agentstvom/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3645692742171241
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3645692742171241
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/jeuea-ta-stem-is-fem/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/zustrich-yeuea-z-e-control-ta-avstrijskym-energetychnym-agentstvom/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/forum-stalogo-finansuvannja-u-shidnij-jevropi/
https://euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/oleksandra-gumeniuk-director-of-euea-was-invited-as-a-speaker-to-the-forum-energy-efficient-homes/https:/euea-energyagency.org/en/news/euea-latest-accomplishments/oleksandra-gumeniuk-director-of-euea-was-invited-as-a-speaker-to-the-forum-energy-efficient-homes/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.144514178955799/3787869771286870/?type=3&av=139063839500833&eav=AfZG9mSdHmu30a9DRKbMs-8RmMeKJVmzcTtl5iSKmTraBUjSNOw9f90DyW4jj9iQK_0&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.144514178955799/3787869771286870/?type=3&av=139063839500833&eav=AfZG9mSdHmu30a9DRKbMs-8RmMeKJVmzcTtl5iSKmTraBUjSNOw9f90DyW4jj9iQK_0&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.144514178955799/3787869771286870/?type=3&av=139063839500833&eav=AfZG9mSdHmu30a9DRKbMs-8RmMeKJVmzcTtl5iSKmTraBUjSNOw9f90DyW4jj9iQK_0&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.144514178955799/3787869771286870/?type=3&av=139063839500833&eav=AfZG9mSdHmu30a9DRKbMs-8RmMeKJVmzcTtl5iSKmTraBUjSNOw9f90DyW4jj9iQK_0&theater


 5 червня 2020 року Олександра Гуменюк,
директор  ЄУЕА, виступила під час Другого
віртуального круглого столу ЄС з питань
енергетичного переходу, який організував
Фонд Генріха Бьолля разом з регіональним
офісом Києва та України.

  ЄУЕА увійшло до складу робочої групи з
розробки дорожньої карти розвитку
біоенергетики в Україні до 2025 року
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  ЄУЕА: Інвестори у ВДЕ пішли назустріч
уряду задля стабілізації ситуації у секторі.
Дотримання умов Меморандуму державою
визначить інвестиційну долю України.

  10 червня 2020 року ЄУЕА та УВЕА
підписали компромісний Меморандум про
Взаєморозуміння  з урядом України.

   Відбувся тиждень зустрічей ЄУЕА та країн
Східного партнерства на теми транспорт,
довкілля та енергетика як складова
Європейської зеленої угоди. Олександру
Гуменюк було обрано до складу
Наглядової ради проекту «Підтримка
діяльності Української національної
платформи Форум громадянського
суспільства Східного партнерства».

 22 липня 2020 року відбулась зустріч
Європейсько-українського енергетичного
агентства (ЄУЕА) та інших галузевих
асоціацій з Головою Національного банку
України (НБУ) щодо впливу кризи в галузі
ВДЕ на кредити отримані в державних
банках України.

 5 червня 2020 року для членів ЄУЕА
відбулась  онлайн-зустріч на тему:
“Відшкодування збитків інвесторам в
“зелену” енергетику через майбутні зміни
режиму державної підтримки”.

   6 серпня 2020 року відбувся круглий стіл
на тему: “Альтернативна енергетика в
Україні: можливості для інвесторів та
виробників” за участі директорки ЄУЕА
Олександри Гуменюк.

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/drugyj-virtualnyj-kruglyj-stil-yes-z-pytan-energetychnogo-perehodu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/drugyj-virtualnyj-kruglyj-stil-yes-z-pytan-energetychnogo-perehodu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/drugyj-virtualnyj-kruglyj-stil-yes-z-pytan-energetychnogo-perehodu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/drugyj-virtualnyj-kruglyj-stil-yes-z-pytan-energetychnogo-perehodu/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3987698577970654
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3987698577970654
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/oleksandru-gumenyuk-obrano-do-skladu-naglyadovoyi-rady-proektu-pidtrymka-diyalnosti-ukrayinskoyi-natsionalnoyi-platformy-forum-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/oleksandru-gumenyuk-obrano-do-skladu-naglyadovoyi-rady-proektu-pidtrymka-diyalnosti-ukrayinskoyi-natsionalnoyi-platformy-forum-gromadyanskogo-suspilstva-shidnogo-partnerstva/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-natsionalnyj-bank-ukrayiny-pidsumky-zustrichi/?fbclid=IwAR3Ix95R-mPOyYZwbfKg5nouSDgavCb-SQvZuNfqBfPbV_5s1D1FpnFo1u4
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/yeuea-natsionalnyj-bank-ukrayiny-pidsumky-zustrichi/?fbclid=IwAR3Ix95R-mPOyYZwbfKg5nouSDgavCb-SQvZuNfqBfPbV_5s1D1FpnFo1u4
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.1350218818385323/3958086117598567/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.1350218818385323/3958086117598567/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.1350218818385323/3958086117598567/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EUEA.UA/photos/a.1350218818385323/3958086117598567/?type=3&theater
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/pres-reliz-yeuea-shhodo-pidpysannya-memorandumu-z-uryadom-ukrayiny/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3987698577970654
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/kruglyj-stil-na-temu-alternatyvna-energetyka-v-ukrayini-mozhlyvosti-dlya-investoriv-ta-vyrobnykiv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/kruglyj-stil-na-temu-alternatyvna-energetyka-v-ukrayini-mozhlyvosti-dlya-investoriv-ta-vyrobnykiv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/kruglyj-stil-na-temu-alternatyvna-energetyka-v-ukrayini-mozhlyvosti-dlya-investoriv-ta-vyrobnykiv/


Європейсько-український енергетичний
день

Основою до обговорення цьогорічної конференції стало майбутнє української енергетики,
її перспективи та розвиток в рамках «Зеленої Угоди» ЄС. Тематики розподілилися на

чотири гострі панельні дискусії. Як відомо, Європейський Союз поставив собі амбітну ціль
– перетворити Європу на перший у світі кліматично нейтральний континент до 2050 року.

То ж одним із світових пріоритетів є розвиток чистої енергетики та зменшення
забруднення.
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https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/
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Європейсько-український енергетичний
день

https://euea-energyagency.org/uk/energetychnyj-den-2020/


    На Платформі №3 Східного партнерства
– П’ятою енергетичною групою Східного
партнерства була затверджено та
узгоджено між країнами Східного
партнерства про створення мережі ВДЕ ЄС
та Східного партнерства.

   12 листопада 2020 року  ЄУЕА спільно з
INTEGRITES провели онлайн-конференцію
«Воднева економіка в Україні: дорожня
карта». Метою заходу було дати місце
ключовим зацікавленим сторонам в
енергетиці з приватного та державного
секторів для обговорення питань
розвитку водневого сектору в Україні та
практичних аспектів його реалізації.
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  ЄУЕА долучилось до дискусії  презентації
дослідження Центру Разумкова про
«Комплекс необхідних рішень для
збільшення частки ВДЕ в енергобалансі
України» в якому було проведені
дослідження головних причин боргової
кризи у секторі ВДЕ, здійснено аналіз
діючого правового поля та запропоновано
першочергові заходи та рекомендації щодо
подолання кризи неплатежів.

  16 жовтня відбулась презентація
дослідження щодо зайнятості в секторі
відновлювальної енергетики та
енергоефективності, спікером якої
виступила директорка ЄУЕА – Олександра
Гуменюк, в рамках проекту GIZ
«Просування енергоефективності та
імплементація Директиви ЄС про
енергоефективність в Україні».

  Участь у 1-му Німецько-Українському
енергетичниму дні//1. Deutsch-Ukrainischer
Energietag

   11 листопада 2020 року на черговому
засіданні Ради Європейсько-українського
енергетичного агентства під
головуванням Матса Лундіна, було
створено Водневу робочу груп у в рамках
ЄУЕА, з обранням Спів-голів робочої групи
Дмитра Нечипоренка та Альпера Тунчера.

  За ініціативи iC consulenten - члена ЄУЕА
відбувся вебінар на тему «Зелений
шопінг» та навіщо потрібна сертифікація
бізнесу».

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/stvorena-merezha-vde-yes-ta-sp/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/stvorena-merezha-vde-yes-ta-sp/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-tsentru-razumkova-pro-zaborgovanist-v-sektori-vde-shlyahy-vyhodu-iz-kryzy-neplatezhivv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-tsentru-razumkova-pro-zaborgovanist-v-sektori-vde-shlyahy-vyhodu-iz-kryzy-neplatezhivv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-tsentru-razumkova-pro-zaborgovanist-v-sektori-vde-shlyahy-vyhodu-iz-kryzy-neplatezhivv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-tsentru-razumkova-pro-zaborgovanist-v-sektori-vde-shlyahy-vyhodu-iz-kryzy-neplatezhivv/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-shhodo-zajnyatosti-v-sektori-vidnovlyuvalnoyi-energetyky-ta-energoefektyvnosti/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/vidbulas-prezentatsiya-doslidzhennya-shhodo-zajnyatosti-v-sektori-vidnovlyuvalnoyi-energetyky-ta-energoefektyvnosti/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4742175779189593
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4742175779189593
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-stvoryuye-vodnevu-robochu-grupu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-stvoryuye-vodnevu-robochu-grupu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-stvoryuye-vodnevu-robochu-grupu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4742175779189593
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/mizhnarodni-finansovi-organizatsiyi-ta-stalyj-biznes-stavlyat-na-zelene-budivnytstvo/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/mizhnarodni-finansovi-organizatsiyi-ta-stalyj-biznes-stavlyat-na-zelene-budivnytstvo/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/mizhnarodni-finansovi-organizatsiyi-ta-stalyj-biznes-stavlyat-na-zelene-budivnytstvo/


Листи та заяви ЄУЕА 
у 2020 році

ЄУЕА надіслало пропозиції Регулятору щодо механізму компенсації
виробникам з ВДЕ за обмеження

Спільна заява від Бізнес-спільноти народним депутатам України щодо
подолання кризи ВДЕ до літньої Парламентської перерви

Заява ЄУЕА до народних депутатів, які  внесли понад 1000 поправок до проекту
Закону №  3658 про внесення змін до системи підтримки відновлюваної
енергетики.
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Позиційний лист про роль інвестицій у ВДЕ для розвитку енергетичного
сектору України

Спільна заява ЄУЕА та УВЕА щодо ситуації навколо "зеленого" тарифу

ЄУЕА звернулась до Прем'єр - Міністра щодо стабілізації ситуації в галузі ВДЕ
та критично важливих пунктів для інвесторів

Спільне звернення надіслано Президенту від трьох галузевих асоціацій: ЄУЕА,
УВЕА, УАВЕ  в якому виклали проблеми та загрози розвитку сектору
віднолюваної енергетики, а також попросили особистої зустрічі Президента із
ключовими гравцями

ЄУЕА разом з УВЕА надіслали лист звернення Прем'єр-міністру про
невиконання Урядом України взятих на себе зобов'язань у Меморандумі про
Взаєморозуміння

Спільний лист галузевих асоціацій ВДЕ стосовно неналежних коментарів
голови Державної податкової служби

Заява ЄУЕА проти дискримінаційних норм законодавства

Надіслано спільний лист ЄУЕА та АСС з коментарями і пропозиціями до
НКРЕКП

Звернення ЄУЕА до Регулятора щодо зміни порядку встановлення "зеленого"
тарифу

Лист ЄУЕА та  провідних  асоціації з ВДЕ  до Н К Р Е К П щодо неприпустимості
прийняття рішення про затвердження розміру внесків для створення фонду
призначеного для покриття арбітражних витрат гарантованого покупця.

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/biznes-spilnota-nadislala-spilnu-zayavu-narodnym-deputatam-ukrayiny-shhodo-podolannya-kryzy-u-vde-do-litnoyi-parlamentskoyi-perervy/?fbclid=IwAR3sWiiH6EA6ZZdglnKixIjG1EQliKwcTtRr9CaUJPTqCjn5oOhaXFd-BhE
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4048445728562605
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4048445728562605
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4048445728562605
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/propozytsiyi-yeuea-nadislani-regulyatoru-shhodo-mehanizmu-kompensatsiyi-vyrobnykam-z-vde-za-obmezhennya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/spilnyj-lyst-galuzevyh-asotsiatsij-vde-stosovno-neshhodavnogo-interv-yu-golovy-derzhavnogo-fiskalnogo-upravlinnya/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/zayava-proty-dyskryminatsiyinyh-norm-zakonodavstva/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/cgilnyj-yeuea-ta-ass-lyst-do-regulyatora/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-zvernulos-do-nkrekp/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4763336107073560
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Прес-

конференц�ї
ЄУЕА 

у 2020 роц�

Прес - конференція “Державне рейдерство
або нова інвестиційна політика для
"зеленої" енергетики?”

Прес-конференція на тему “Невиконання
урядом зобов’язань: майбутнє зеленої
генерації під загрозою» за участі ЄУЕА,
УАВЕ , УВЕА.

Спільна прес-конференція представників
ЄУЕА, УАВЕ, УВЕА, SEAU, а також
юридичної компанії Arzinger law firm на
тему: “Зелена енергетика України під
загрозою! Хто хоче скасувати зелені
тарифи у Конституційному Суді?”.

Прес-конференція "Інвестиційний колапс
чи "зелений" компроміс: що обирає
Україна?"

«Конституційне провадження проти
ВДЕ: український феномен» - прес-
конференція з експертами організована
ЄУЕА

Прес-конференція на тему: "Рік
виживання зеленої енергетики. Що
очікувати у 2021 році?"

https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/derzhavne-rejderstvo-abo-nova-investytsijna-polityka-dlya-zelenoyi-energetyky/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/8-zhovtnya-vidbulasya-pres-konferentsiya-na-temu-nevykonannya-uryadom-zobov-yazan-majbutnye-zelenoyi-generatsiyi-pid-zagrozoyu-za-uchasti-yeuea-uave-uvea/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/yeuea-podala-klopotannya-do-konstytutsijnogo-sudu-u-vidpovid-na-pozov-narodnyh-deputativ-proty-vde/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/investytsijnyj-kolaps-chy-zelenyj-kompromis-shho-obyraye-ukrayina/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/pidsumky-fahovoyi-dyskusiyi-konstytutsijne-provadzhennya-proty-vde-ukrayinskyj-fenomen/
https://www.facebook.com/events/173580214504249


Інтерв'ю/ публікації/
коментарі ЄУЕА

Олександра Гуменюк, директор ЄУЕА, надала інтерв’ю у вечірньому прямому

ефірі телеканалу Україна 24

Члени ЄУЕА прокоментували ситуацію навколо "зеленого" тарифу, бізнес-

клімат і очікування від дій Уряду

Магнус Йохансен прокоментував стан справ у галузі відновлюваної енергетики

в Україні інформаційно-аналітичному порталу "Енергореформ"

Сюжет про галузь ВДЕ в Україні, коментар Олександри Гуменюк

Магнус Йохансен, Член Ради ЄУЕА, Генеральний директор NBT AS в Україні,

прокоментував на ТРК Україна ситуацію з зеленим тарифом, та як криза може

вплинути на їх проєкт.

Про проблеми енергетичної галузі та нагальну потребу в її вирішенні

Олександра Гуменюк  розповіла Ukraine 24

Від ненависті до любові: яке майбутнє у зеленої енергетики в Україні - Аліна

Свідерська, член ради ЄУЕА

Хто і в чому виграв від нового "зеленого" закону – інтерв'ю з директоркою

ЄУЕА

Стаття Олександри Гуменюк  стосовно зайнятості у сфері ВДЕ 
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https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/oleksandra-gumenjuk-dyrektor-jeuea-u-vechirn-omu-prjamomu-efiri-telekanalu-ukrajina-24/
https://www.youtube.com/watch?v=FYsieOgH1EA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR31EOKntgWg8t7gLg7pk5Er6mG-GAsE6S9j6kBLDZ5JgGQ3zuq3-DNO31Q
http://reform.energy/news/reshenie-problemnykh-voprosov-vozobnovlyaemoy-energetiki-zavisit-ot-politicheskoy-voli-uchastnik-rynka-14073?fbclid=iwar0ornmkdsaa3jloj3lf1wuqrr5gwdy66miiyiqt9dlw5fcj5_jjwuoap8y
https://www.youtube.com/watch?v=ZcbZq6Jwwno&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3VSozMapBr8hX5Ih6lo78oGumvx-ocFgi9fOXyCOgPsqKxPfTeNhQb4r4
https://www.youtube.com/watch?v=9DLNSyygJQw&feature=youtu.be&t=260&fbclid=IwAR2YSgU0PouJOhxmb-BIO07MQ3k1Ji7Yf6b0e6eLUlvxU7NHlR8kurhoCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=hyFxjZvgcsE&feature=youtu.be&t=1739&fbclid=IwAR2fXz6CKvLMbOIklb4APLr1vsjTKGhECcP_unRglVVf6RSCfJhWCGoPlyo
https://www.youtube.com/watch?v=hyFxjZvgcsE&feature=youtu.be&t=1739&fbclid=IwAR2fXz6CKvLMbOIklb4APLr1vsjTKGhECcP_unRglVVf6RSCfJhWCGoPlyo
https://www.youtube.com/watch?v=hyFxjZvgcsE&feature=youtu.be&t=1739&fbclid=IwAR2fXz6CKvLMbOIklb4APLr1vsjTKGhECcP_unRglVVf6RSCfJhWCGoPlyo
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/05/6/660178/
https://ua-energy.org/uk/posts/khto-i-v-chomu-vyhrav-vid-novoho-zelenoho-zakonu-interviu-z-dyrektorkoiu-yeuea?fbclid=IwAR0MEcx_i9Bt0ONKaOk0Y6GKQs0wl0YR5NO7mcbT7tKEf8rg3VOMWpP0gh0
https://zn.ua/ukr/energy_market/alternativna-zajnjatist.html?fbclid=IwAR1rcQPir8sJ4ETBqevnxJ8mA7H9O7fmmjmKojIzw3dlI1ZifJaV5hTR_qI
https://zn.ua/ukr/energy_market/alternativna-zajnjatist.html?fbclid=IwAR1rcQPir8sJ4ETBqevnxJ8mA7H9O7fmmjmKojIzw3dlI1ZifJaV5hTR_qI
https://zn.ua/ukr/energy_market/alternativna-zajnjatist.html?fbclid=IwAR1rcQPir8sJ4ETBqevnxJ8mA7H9O7fmmjmKojIzw3dlI1ZifJaV5hTR_qI
https://zn.ua/ukr/energy_market/alternativna-zajnjatist.html?fbclid=IwAR1rcQPir8sJ4ETBqevnxJ8mA7H9O7fmmjmKojIzw3dlI1ZifJaV5hTR_qI


Інтерв'ю/ публікації/
коментарі ЄУЕА

Коментар директорки ЄУЕА про стурбованість виробників електричної енергії з

відновлюваних джерел щодо складної економічної ситуації в галузі енергетики.

Інтєрв’ю  Олександри Гуменюк з Главком. Було зазначено, що «декілька членів

ЄУЕА подали пропозицію бізнес-омбудсмену розглянути поточу кризу

неплатежів та знайти шляхи для її вирішення”.

Олександра Гуменюк в інтерв’ю з телеканалом Україна зазначила, що

«ситуація з неплатежами негативно характеризує стабільність економіки

України і відповідно негативно характеризує Україну, як надійного партнера».

Коментар Олександри Гуменюк стосовно того, що  Верховна Рада України

ухвалила у другому читанні Проект Закону Про внесення змін до Закону

України «Про державний бюджет України на 2020 рік» №4119.

Коментар Олександри Гуменюк стосовно недофінансування “зеленої”

енргетики "

Пів року "зеленого" меморандуму: головні умови не виконано

Стан виплат виробникам електричної енергії з ВДЕ – публікація Олександри

Гуменюк

Коментар Олександри Гуменюк «Є привід очікувати виграш у судах, оскільки

згідно чинного законодавства, згідно внесених змін до законодавства

виробники електричної енергії з відновлюваних джерел мають отримати 100%

виплат».
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https://www.facebook.com/watch/?v=815596122605099
https://glavcom.ua/economics/finances/pidprijemstva-zelenoji-energetiki-poskarzhilosya-biznes-ombudsmenu-na-krizu-v-galuzi-ekspertka-713187.html?fbclid=IwAR1FbdAshEOhsMqYGt8-k3yCIVupcOItxCWBSPIMO5_yt9CJLzoBs4qZYBc
https://glavcom.ua/economics/finances/pidprijemstva-zelenoji-energetiki-poskarzhilosya-biznes-ombudsmenu-na-krizu-v-galuzi-ekspertka-713187.html?fbclid=IwAR1FbdAshEOhsMqYGt8-k3yCIVupcOItxCWBSPIMO5_yt9CJLzoBs4qZYBc
https://glavcom.ua/economics/finances/pidprijemstva-zelenoji-energetiki-poskarzhilosya-biznes-ombudsmenu-na-krizu-v-galuzi-ekspertka-713187.html?fbclid=IwAR1FbdAshEOhsMqYGt8-k3yCIVupcOItxCWBSPIMO5_yt9CJLzoBs4qZYBc
https://www.youtube.com/watch?v=5m6mpWpUVEs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/watch/?v=186092223020897
https://www.facebook.com/watch/?v=186092223020897
https://www.facebook.com/watch/?v=186092223020897
https://www.facebook.com/watch/?v=2005164439624602
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/11/669061/?fbclid=IwAR2m7MoyZ3KQCmy_BB7fQaYggNh18KZIF_9tg_sID5cAdgJCgeJ38PjsVSk
https://www.epravda.com.ua/columns/2020/09/29/665646/?fbclid=IwAR3EkFkOzwbeM5Qq_B7pGghyH57gvxUQoDV-ywdxUoI4DssvN8tMaQVwAfE
https://www.youtube.com/watch?v=TrbtrBV9tOE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hyPqrSxm4yct_AgQsE98U3Ry7E-LIFu_YfbtLMe1Dv5SJzXtuDScpVjs


Спецпроєкти ЄУЕА 
ЄУЕА спецпроєкт - Україна ризикує втратити мільярди інвестицій, у чому
справа?
Зелене майбутнє української енергетитки. Більше фактів, про те, чому ВДЕ -
єдиний шлях. Спецпроект ЄУЕА та Новое Время
Спільний проект ЄУЕА та KyivPost: “Ефект брудної економіки. Чому Європейська
Зелена Угода важлива для України не лише на словах”
ЄУЕА розпочало підготовку дослідження щодо розвитку ВДЕ та балансуючих
потужностей в Україні 

1.

2.

3.

4.
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https://project.liga.net/projects/future_green_tariff/
https://nv.ua/biz/markets/zelenaya-energetika-put-razvitiya-ukrainy-i-drugih-evropeyskih-stran-infografika-50098963.html
https://brandstudio.kyivpost.com/euea/polluted-economy-effect/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-yeuea/initsiatyva-rozvytok-vidnovlyuvanoyi-energetyky-ta-stvorennya-balansuyuchyh-potuzhnostej-analiz-vyklykiv-dlya-stijkosti-energosystemy-ukrayiny-v-rozrizi-dosyagnennya-energetychnyh-ta-klimatychnyh-tsil/


Інфопартнерство ЄУЕА 
 Sustainable Finance Forum Eastern Europe, Caucasus and Central Asia
 RENPOWER UKRAINE
 Український Енергетичний Форум 2020
 UKRAINIAN RENEWABLE ENERGY CRISIS: WHERE ARE WE NOW; WHERE DO WE
NEED TO BE?
 Energy Week Black Sea 2020
 V Business & Legal Energy Forum 
«Енергонезалежні регіони України: як замістити газ, знайти інвестиції та
стимулювати бізнес» 
 Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості: як це
працює? 
 Вебінар: "ЗЕЛЕНИЙ ШОПІНГ" та навіщо потрібна сертифікація бізнесу
 Онлайн-конференція «Hydrogen economy in Ukraine: first step»
 Energy Talk “Green Hydrogen: Georgia & Ukraine entering the market?”
 Ukraine in Washington and beyond: Advancing Partnerships through Innovation and
Reform 
 “Central Asia: Solar PV growth opportunities and the latest solutions”

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
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https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3445548202185697
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3427291827344668
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/3830690053671508
https://www.facebook.com/watch/?v=2685393855055642
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/v-business-legal-energy-forum-vidbudetsya-18-lystopada-2020-roku/
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4621259057947933
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/v-ukrayini-zapratsyuvav-fond-garantuvannya-kredytiv-na-energoefektyvnist-dlya-promyslovosti/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/v-ukrayini-zapratsyuvav-fond-garantuvannya-kredytiv-na-energoefektyvnist-dlya-promyslovosti/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/10-grudnya-vidbudetsya-vebinar-na-temu-zelenyj-shoping-ta-navishho-potribna-sertyfikatsiya-biznesu/
https://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/dyzajn-vodnevoyi-polityky-ukrayiny/
https://zoom.us/webinar/register/1616069871363/WN_Sj8r5k25QhaQe2AdUaoj8Q
https://ukraine-in-washington2020.vfairs.com/
https://ukraine-in-washington2020.vfairs.com/


Фотоконкурс ЄУЕА
ЄУЕА, у рамках своєї статутної діяльності до 11-го Європейсько-українського

енергетичного дня, організувало фотоконкурс на платформі Facebook. Основною
метою конкурсу було донести до суспільства, що відновлювана енергетика доступна

для кожного. Кожен учасник повинен був продмонструвати своє ВДЕ, у своєму
розумінні.Спонсором конкурсу виступив член ЄУЕА - HUAWEI.

Конкурсні роботи:
https://drive.google.com/drive/folders/1NWDJDH9VAw08BjiKbDL7W9cf70tFNNCI  

Основні пцблікації у ФБ:
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4347912221949286
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4274349665972209
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https://drive.google.com/drive/folders/1NWDJDH9VAw08BjiKbDL7W9cf70tFNNCI
https://drive.google.com/drive/folders/1NWDJDH9VAw08BjiKbDL7W9cf70tFNNCI
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4347912221949286
https://www.facebook.com/EUEA.UA/posts/4274349665972209


Cтатистика y Facebook
Кількість підписників:  

Кількість вподобань сторінки: 

2879 ( +991 з 07.01.2020)

2445( +688 з 07.01.2020)

Cтатистика y LinkedIn

Кількість підписників:  2777 ( +864 з 31.12.2019)
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