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23.09
EUEA Wind and Solar Working Groups proposed some amendments to the 

Draft Law of Ukraine # 0916
23.09

Вітрова та сонячна робочі групи ЄУЕА запропонували внести деякі 

поправки до проекту Закону України № 0916

Key players in the industry gathered to voice the current needs of the RES market

in Ukraine. EUEA Wind and Solar working groups proposed some amendments to

the Draft Law of Ukraine “On the Operating Principles of the Electricity Market of

Ukraine” # 0916. 

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.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

18.09
EUEA interim Director took part in EIR Roundtable on Energy Strategy of 

Ukraine to 2030
18.09

Виконуючий обов’язки директора ЄУЕА взяв участь у круглому столі, 

організованому Центром досліджень енергетики на тему 

«Енергетична стратегія України до 2030 року»

On 17 September 2013 Energy Industry Research (EIR) Centre, hosted a

Roundtable to discuss the Energy Strategy of Ukraine to 2030. Mr. David Ceschia,

EUEA interim Director, took part to the roundtable by expressing his concerns

about the Strategy’s lack of prioritization of Energy Efficiency policy, forecasted

developments of RES, as well as making a brief assessment – demand scenarios,

assumptions, and overall pluses and minuses – of this fundamental document. 

17 вересня 2013 Центр досліджень енергетики (EIR) провів круглий стіл,

щоб обговорити Енергетичної стратегії України до 2030 року. Пан Девід

Ческ’я, Виконуючий обов’язки директора ЄУЕА, 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.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

12.09 EUEA at International Energy Forum in Zaparozhzhya 12.09 ЄУЕА на Міжнародному енергетичному форумі в Запоріжжі

On 11th September 2013 EUEA co-hosted the 3rd International Energy Forum

"Energy Saving and Energy Efficiency" in Zaporizhzhya. Together with the

Ukrainian Chamber of Commerce and the Ministry of Regional Development,

Construction and Communal Services of Ukraine EUEA gave way to the

presentation of the latest developments in the fields of EE and RES and also took a

closer look at the regional development of Zaporizhzhzya and its relevant region.

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 ЄУЕА дали поштовх

презентаціям новітніх розробок в області ЕЕ і ВДЕ та звернули пильну

увагу на регіональний розвиток міста Запоріжжя та всього регіону.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

26.09 Ukraine holds 97th place out of 129 in Energy Sustainability 28.04
Україна посідає 97-ме місце із 129-ти за рівнем сталого розвитку 

енергетики

Ukraine improves two positions in this year’s Index with overall relative energy

performance virtually unchanged. Only energy security improves by a single rank.

On the energy equity dimension, the perceived quality of electricity services

improves. From an environmental sustainability point of view, energy and

emissions intensity remain among the highest in the world.

Україна в цьогорічному індексі покращила дві позиції, хоча загальна

ефективність відносно енергетики не змінилася. Лише на один рівень

покращилася енергетична безпека. Що стосується енергетичної

справедливості, автори дослідження відзначають покращення сприйняття

якості послуг електропостачання. Що стосується екологічної стійкості, в

дослідженні йдеться про те, що енергетична інтенсивність та рівень

викидів залишаються серед найвищих у світі.

For more information read here (in English) більш детально читати тут  (англійською)

04.09 Secretariat recommends adoption of draft Electricity Law in Ukraine 04.09
Секретаріат рекомендує прийняти проект закону про електроенергію 

в Україні

The Energy Community Secretariat underlined its support for the adoption without

delay of the “Draft Law of Ukraine on Operating Principles of the Electricity Market

of Ukraine”, in a letter sent to the Energy Committee Chairman in the Ukrainian

Parliament on 30 August.The Secretariat confirmed in its latest assessment of the

draft law that it will significantly improve Ukraine’s compliance with the Energy

Community Treaty compared to existing legislation. In particular, the draft law will

contribute to the liberalization of the wholesale and – to some extent – retail

electricity markets. Nevertheless, the Secretariat has submitted additional

comments and recommendations to further improve a few individual provisions.

Секретаріат Енергетичного співтовариства підкреслив свою підтримку

прийняттю без зволікання Проект Закону України «Про принципи роботи

ринку електроенергії України», у листі, надісланому на ім'я голови

енергетичної комісії в українському парламенті 30 серпня. Секретаріат

підтвердив у своїй останній оцінці проект закону, що той сприятиме

дотриманню Україною Договору про енергетичне співтовариство в умовах

чинного законодавства. Зокрема, проект закону сприятиме лібералізації

оптового і, до певної міри, роздрібного ринку електроенергії. Разом з тим,

Секретаріат представив додаткові зауваження та рекомендації щодо

подальшого вдосконалення кількох окремих положень.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

03.09
Minister Eduard Stavytskyy met with European Commissioner for Energy 

Gunther Oettinger
03.09

Міністр Едуард Ставицький зустрівся з Європейським комісаром з 

питань енергетики Гюнтером

On 3 September Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine Eduard Stavisky

met with European Commissioner for Energy Gunther Oettinger in Brussels

(Belgium). During the visit they discussed preparations for the autumn-winter

heating season, the prospects of EU-Ua cooperation in gas hub creation in

Ukraine, as well as the state of negotiations on the reverse supply from EU

Member States to Ukraine.

3 вересня у м. Брюссель (Королівство Бельгія) відбулась зустріч Міністра

енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького з

Європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Оттінгером. Під

час візиту було обговорено підготовку до осінньо-зимового

опалювального сезону, перспективи співробітництва України та ЄС у

створенні газового хабу в Україні, а також стан переговорного процесу з

питань реверсних поставок газу з країн-членів ЄС в Україну.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

http://www.euea-energyagency.org/
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26.09
Six Ukrainian regional districts in different areas completely abandoned gas 

in sake of biofuel
26.09

Бюджетники шести районів у різних областях України повністю 

відмовились від газу на користь біопалива

Boryspil district and 5 other Ukrainian regions abandoned public sector gas

consumption and switched to alternative fuels. "Boryspil district of Kyiv region

completely abandoned the gas consumption for public purposes. District's budget

for last year accounted UAH 25 million for gas consumption, this year it is zero

UAH. District consumption was switched to alternative fuel - briquettes and pellets

of the local production. Such pilot projects were launched in 5 other regions of

Ukraine. To switch we do not need any public funds, subsidies, we just need clear

rules from the government. Such programs are not invented by us, they work all

over Europe "- said Ivan Nadein, Chairman of the Committee on Energy

Independence of Ukraine.

Бориспільський район і ще 5 районів України відмовилися від споживання

газу в бюджетній сфері і перейшли на альтернативні види палива.

"Бориспільський район Київської області повністю відмовився в бюджетній

сфері від споживання газу. Якщо в бюджеті району торік було 25 млн. грн.

на споживання газу, то в цьому році - нуль. Район перейшов на

альтернативні види палива - брикети і пелети, які виробляються в цьому ж 

районі. Такі пілотні проекти організовані ще в 5 районах інших областей

України. Нам не потрібні на це якісь державні кошти, дотації, нам лише

потрібні чіткі правила гри від влади. Такі програми придумані не нами,

вони працюють у країнах Європи ", - сказав Іван Надєїн, голова Комітету

енергетичної незалежності України.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

24.09
9th International Conference on Biomass for Energy, 24-25 September 2013, 

Kyiv 
24.09

9-та міжнародна конференція «Енергія з біомаси», 24-25 вересня 

2013, Київ

During the conference the experts explored and analyzed the economic potential of

biomass in Ukraine, which is over 20 m toe/h that can cover up to 15% of the

country’s energy demand. Hence, the utilization of the potential may result in

annual replacement of about 6 bill m3 of natural gas by 2020, reduction of

greenhouse gases emission by 13 Mln tonns CO2eq/h and creation of about

20,000 new jobs.

Під час конференції експерти розглянули та проаналізували економічний

потенціал біомаси в Україні, що становить понад 20 млн. т у.п./год., що

може покрити до 15% попиту на енергію в країні. Таким чином

використання потенціалу може призвести до щорічної заміни близько 6

млрд. м3 природного газу до 2020 року, скорочення викидів парникових

газів на 13 млн. т CO2- екв/год. і створено близько 20 000 нових робочих

місць. 

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

10.09 "Danosha" launched a biogas plant in Ivano-Frankivsk region 10.09 «Даноша» запустила біогазову установку на Франківщині 

"Danosha", the company with 100% Danish capital, launched a biogas plant with a

capacity of 1.1 MW on the basis of the pig farm in Kalush district, Ivano-Frankivsk

region.The project cost are UAH 50 million., the construction started in September

2011.

Компанія із 100% данським капіталом - "Даноша " - запустила біогазову

установку потужністю 1,1 МВт при свинокомплексі в Калуському районі

Івано-Франківської області. Вартість проекту - 50 млн. грн., будівництво

установки здійснювалося з вересня 2011 року.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

09.09
Dutch will work out the TEA for biomass implementation projects for 

“Kyivenergo”
09.09

Голландці розроблятимуть ТЕО проектів з впровадження біомаси 

для «Київенерго»

NL Agency of the Ministry of Economy of the Netherlands has allocated a grant to

carry out technical - economic evaluation of building solid hot water boilers and

CHP plants using biomass as a fuel on several existing JSC "Kyivenergo" boilers.

Grant was allocated with Dutch company HoST BV - modern equipment

manufacturer biomass to energy. "Kyivenergo" initiated the project together with

NUSECO. Feasibility studys are to be completed by the end of 2013.

Агентство NL Міністерства економіки Королівства Нідерланди виділило

грант для виконання техніко - економічного обгрунтування проектів

будівництва водогрійних твердопаливних котлів та когенераційних

установок, що використовують в якості палива біомасу, на декількох

існуючих котельнях ПАТ «Київенерго».Грант виділений голландській

компанії HoST BV - виробнику сучасного обладнання у сфері виробництва

енергії з біомаси. Ініціювало подачу заявки «Київенерго» спільно з

компанією NUSECO. Розробку ТЕО планується завершити до кінця 2013

року.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

04.09
The first commercial flight on second-generation biofuels took place in 

Colombia
04.09

Перший комерційний авіарейс на біопаливі другого покоління 

здійснили в Колумбії

Airbus A320 of Colombian airline LAN Colombia became the world's first aircraft,

which accomplished a commercial flight using second-generation biofuels. Airliner

took off from the Colombian capital Bogota (international airport El Dorado), having

on board more than 170 passengers, and successfully landed at the airport in

Cayley, located in the western part of the country.

Airbus A320 колумбійських авіаліній LAN Colombia став першим у світі

літальним апаратом, який здійснив комерційний робочий політ на

біопаливі другого покоління. Лайнер вилетів з колумбійської столиці

Богота (з міжнародного аеропорту El Dorado), маючи на борту понад 170

пасажирів, і успішно здійснив посадку в аеропорту міста Келі,

розташованого в західній частині країни.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

02.09 Schools in Rivne district will use local biomass for heating 02.09 Навчальні заклади Рівненщини переводять на альтернативне паливо

Six schools in the region replaced energy-consuming gas appliances with boilers

that operate using local alternative fuel. Thus, it is possible to follow the presidential

strategy and abandon expensive imported energy resources. Previous heating

periods in the already upgraded schools confirm that it is decent save up. Also,

biofuel is produced locally, keeping domestic market running.

У шести навчальних закладах області енергозатратне газове обладнання

вже замінили котлами, що працюють на місцевому альтернативному

паливі. Відтак, вдається дотримуватися президентської стратегії і

відмовлятися від імпортного дороговартісного енергоресурсу. Попередні

опалювальні періоди в переоснащених школах підтверджують, що це в

рази економніше. Водночас, замовлення мають виробники

альтернативного палива, а отже працює внутрішній ринок.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

10.09 Dutch intent to purchase 3 Ukrainian SPP 10.09 Голландці хочуть придбати 3 українські СЕС

Dutch companies Helios Netherlands B.V. and Appollon B.V. announced the

intention to purchase 3 Solar Power plants form Activ Solar (Austria). Those are

Bolgrade Solar in Odessa region, Neptun Solar in Mykolaiv region and Delta Solar

in Crimea. 

Компанії Helios Netherlands B.V. і Appollon B.V. (обидві - Нідерланди)

заявляють про наміри придбати компанії "Болград Солар" (Одеська

область), "Нептун Солар" (Миколаївська область) і "Дельта Солар"

(Крим), що належать компанії Activ Solar (Австрія).

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

23.09
Kyiv governor announced about the private investors intention to build a 

hydroelectric power station in Bila Tserkva
23.09

Київський губернатор заявляє про намір приватних інвесторів 

побудувати ГЕС у Білій Церкві 

Head of Kyiv Regional State Administration Anatoliy Prysyazhnyuk mentioned that

private investors plan to build a hydroelectric power station in the Bila Tserkva. "In

Bila Tserkva the hydroelectric power station will be build a on the Ros river" - said

Prysiazhnyuk. He pointed out that the technical part of the project is under the

examination now. According to the forecasts of the Governor drafting will take

about a year. Construction of HPP will be carried out at the expense of private

investors. The project cost is approximately USD 10 million.

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк

заявляє про те, що приватні інвестори мають намір побудувати

гідроелектростанцію в Білій Церкві. "У Білій Церкві будемо будувати

гідроелектростанцію на річці Рось", - сказав Присяжнюк. Він зазначив, що

зараз техпроект проходить експертизу. Згідно із прогнозами губернатора,

на узгодження проекту піде близько року. Будівництво ГЕС буде

здійснюватися за рахунок коштів інвесторів. Вартість проекту становить

близько 10 млн. доларів. 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
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Biomass / Biofuel Біомаса / Біопаливо
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20.09 World Wind Energy Association establishes CIS Committee 20.09 Всесвітня вітроенергетична асоціація створить комітет СНД

New committee will focus on fostering frameworks for wind power in the CIS

countries. The establishment of the CIS Wind Committee within the framework of

WWEA will help to provide information and consultation assistance to the

developing wind markets in the CIS countries through the leading wind experts

from within and outside the region. At time being organisations representing eight

countries of the former USSR have already agreed to participate in the CIS wind

committee activities, namely: Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Lithuania,

Russia, Tajikistan and Ukraine.

Новий комітет буде покликаний зміцнити основи для вітроенергетики в

країнах СНД. Створення комітету СНД Вітер в рамках ВВЕА допоможе

забезпечити інформаційну та консультаційну допомогу ринкам, що

розвиваються вітру в країнах СНД шляхом залучення провідних експертів

вітру всередині і за межами регіону. Вісім країн колишнього СРСР вже

погодилися брати участь у роботі вітрового комітету СНД, а саме:

Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Литва , Росія, Таджикистан і

Україна.

For more information read here (in English) більш детально читати тут (англійською)

03.09 The first wind turbine has been launched in Lugansk region 03.09 У Луганській області запрацювала перша вітроустановка

One out of seven wind turbines Fuhrlander 2500-100 installed within Krasnodon

wind farm was launched.This was reported by representatives of the Luhansk

Regional State Administration. According to them, generated electricity is already

supplied to the Energy market. During the first day of work, with reduced power

wind turbine has produced 13,500 kW/h of energy under the wind speed of 5.5-6.5

m/s. Wind generator is operating normally, with no violations.

Перший із семи вітрогенераторів Fuhrlander 2500-100, які встановлені на

території Краснодонського вітропарку був офіційно запущений. Про це

повідомили представники Луганської обласної держадміністрації. За їх

словами, вироблена електроенергія вже надходить на Енергоринок. За

першу добу роботи, в режимі обмеженої потужності вітрогенератор

справив 13500 кВт/год енергії. Швидкість вітру при цьому склала 5,5-6,5 м

/ с. Вітрогенератор працює в штатному режимі, без порушень.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

30.09 Cabinet introduced mandatory energy labeling of household appliances 30.09 Кабмін ввів обов'язкове енергетичне маркування побутової техніки

The Cabinet of Ministers of Ukraine introduced mandatory labeling of household

appliances, which should indicate the level of energy efficiency. Text of the decree

"On approval of technical regulations regarding energy labeling" № 702 of August

7, 2013 was published yesterday on the website of the government. In particular,

the document states that the marking is applied to the refrigerators with capacity

from 10 liters to 1.5 thousand liters, which are powered by electricity or batteries, as 

well as washing machines. The used appliances are the subject to labeling as well

as vehicles for passenger and freight transportation.

Кабінет міністрів України ввів обов'язкове маркування побутової техніки,

що вказує на рівень енергоефективності. Текст відповідної постанови "Про 

затвердження технічних регламентів щодо енергетичного маркування" №

702 від 7 серпня 2013 був оприлюднений вчора на сайті уряду. Зокрема,

документом встановлено, що маркування наноситься на холодильники

обсягом зберігання від 10 л до 1,5 тис. л, які живляться від електромережі

або акумуляторних батарей, а також на пральні машини. Маркуванню

підлягають товари, що були у вжитку, а також транспортні засоби для

пасажирських і вантажних перевезень.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут

30.09 SAEE announced a call for the energy efficiency projects 30.09
Держенергоефективності  проводить конкурс з відбору 

енергоефективних проектів

Starting on September 30, 2013 State Agency for Energy Efficiency and Energy

Saving of Ukraine is accepting competition applications of energy efficiency

projects in accordance with paragraph 5 of “Order of competitive selection of

energy efficient projects for their public support through funds provided by the state

budget within the State Target Economic Program on energy efficiency and the

development of energy generated from renewable energy sources and alternative

fuels for 2010-2015.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України з

30 вересня 2013 р. приймає заявки на участь у Конкурсі з відбору

енергоефективних проектів відповідно до вимог пункту 5 Порядку

конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної

підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на

виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії

та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут

04.09
EUEA member, Energy Research Center held Roundtable "Ukrainian 

electricity grid: long winter nights without electricity?"
04.09

Члени ЄУЕА, Центр  досліджень енергетики провів круглий стіл на 

тему: «Українські електричні мережі: довгі зимові ночі без світла?»

On 4th September, 2013 the topics for discussion changed from the real condition

of the equipment power and debts for electricity to the power companies the ability

to maintain the distribution network and quickly eliminate the consequences of

accidents in underfunding.

Representatives of major companies-owners of Ukrainian power companies and a

representative of the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine.

Briefly summarize the conclusion of the roundtable can Mr Sommer (Vice President

of Energy «VS Energy International Ukraine"), who said that to stop the aging

electricity to 3.5 times more money.

Учасниками заходу виступили експерти Центру досліджень енергетики,

представники 5-ти основних компаній-власників українських обленерго та

представник Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Коротко підсумувати висновок круглого столу можна словами пана

Зоммера (віце-президент з розвитку енергетики «ВС Енерджі Інтернейшнл

Україна»), який наголосив, що для зупинки старіння електромереж

потрібно в 3,5 рази більше коштів. 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут

02.09 Up to 60% of the LED light bulbs in Ukraine might be counterfeit  02.09 60% світлодіодних ламп в Україні – фальсифікат 

More than 60% of LED light sources in Ukraine falsified. This is indicated e report

on studies carried out in 2012-2013 by "Maxus Ukraine" Laboratory, as well being

mentioned in test outcome by GP "Poltava Regional Scientific and Technical

Center of Standardization, Metrology and Certification".

Більше 60% світлодіодних (LED) джерел освітлення в Україні

фальсифікуються. Про це говорять результати досліджень, проведених у

2012-2013 рр. лабораторією компанії «Максус Україна», а також дані

тестів ДП «Полтавський регіональний науково-технічний центр

стандартизації, метрології та сертифікації».

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут

27.09 German investors to invest in biogas production 27.09
В Україні стартувала німецька програма фінансування 

біоенергетичних проектів

Special Agency for Renewable Resources (Germany) with the support of SEC

"Biomass" (Ukraine) has announced the launch of the funding program for biomass

energy projects in Ukraine, which will be implemented by April 2016. As part of the

program for 1-2 selected bioenergy projects they will set up special development

concept and connections with foreign partners.

Спеціальне агентство з відновлюваних ресурсів (Німеччина) за

організаційної підтримки НТЦ «Біомаса» (Україна) оголосило про початок

програми фінансування біоенергетичних проектів в Україні, яка буде

реалізована до квітня 2016 року. У рамках програми для 1-2 відібраних

біоенергетичних проектів будуть створені спеціальні концепції розвитку та

знайдено іноземні партнери.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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24.09 EBRD supports renewable energy project in southern Ukraine 24.09
ЄБРР підтримує проект у сфері відновлювальної енергетики на 

півдні України

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is actively

pursuing its strategy of making renewable power generation in Ukraine a reliable

source of energy supply. The Bank is providing a financing package of € 5.4 million

to Teplodar PiVi LLC in the Odessa region for the development, construction and

operation of a 4.2 MW solar power plant. The financing arranged by the Bank will

include an 8-year EBRD loan of €3.9 million and a 15-year loan of €1.5 million from

the Clean Technology Fund (CTF).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) активно реалізує

свою стратегію перетворення виробництва відновлювальної енергії в

Україні в надійне джерело енергії. Банк надає пакет фінансування на суму

5,4 млн. євро для ТОВ «Теплодар ПіВі» (Одеська область) на розробку,

будівництво та експлуатацію сонячної електростанції потужністю 4,2 МВт.

Пакет фінансування, організований Банком, включатиме восьмирічний

кредит ЄБРР на суму 3,9 млн. євро та п’ятнадцятирічний кредит Фонду

чистих технологій на суму 1,5 млн. євро.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

09.09
Stavytskyy ordered national companies to report on investment projects 

every six months
09.09

Ставицький наказав державним компаніям звітувати про інвестиційні 

проекти кожні півроку

"Energoatom", "Naftogaz Ukraine”, "Ukrenergo", "Ukrtransgas" and

"Ukrhidroenergo" must submit biannual report to the Ministry of Energy and Coal

Industry of Ukraine on the approved action plan on projects preparation and

implementation of joint programs with international financial organizations (MFO),

including procurement plans and financing plans, drawings preparation and

implementation. The rule is stated in the order of the Ministry of Energy and Coal

Industry # 573 of August 2, 2013, published today. The reports must be submitted

by the 15th of the month following the expiration of last month in six months period.

«Енергоатом», «Нафтогаз України», «Укренерго», «Укртрансгаз» та

«Укргідроенерго» повинні раз на півроку звітувати Міністерству енергетики

та вугільної промисловості про затверджені плани заходів з підготовки та

реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями (МФО)

проектів, враховуючи плани закупівель та плани фінансування, графіки з

підготовки та реалізації. Про це йдеться в наказі Міністерства енергетики

та вугільної промисловості №573 від 2 серпня 2013 року, який був

опублікований сьогодні. Звіти Міненерговугіллю необхідно подавати до 15-

го числа місяця, наступного після завершення півріччя.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

25.09 Ministry of Energy forecasts rise in electricity exports in 2013 25.09
Міненерговугілля прогнозує збільшення експорту електроенергії в 

2013 р.

Ukraine’s electricity exports will reach 10 billion kW/h in 2013 according to the

Deputy Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine Sergey Cheh."We have a

750 kW transmission line, which is already involved in exporting to the Hungarian

direction. If we build a gleichstrom link, the exports from Burshtynsk TPP can also

be increased up to an additional 3 billion kW/h. The 750 kW transmission line,

Khmelnitsky nuclear power plant (Ukraine) - Rzeszow (Poland), which is now in the

security mode is not included in the work is also a subject for one or two

gleichstrom link connection. Thus, the export of electricity can be doubled” –

commented Mr. Cheh.

Експорт електроенергії в 2013 р. буде на рівні 10 млрд. кВт/год. Про це

повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості

України Сергій Чех. «У нас є лінія електропередачі 750 кВ, яка бере участь

в експорті на угорський напрямок. Якщо ми побудуємо вставку постійного

струму, експорт з Бурштинської ТЕС додатково може бути збільшений до

3 млрд. кВт/год. На ЛЕП 750 кВ Хмельницька АЕС (Україна) - Жешув

(Польща), які сьогодні в охоронному режимі і не включені в роботу, також

планується будувати одну або дві вставки постійного струму. Таким

чином, експорт електроенергії може бути збільшений удвічі» - 
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

17.09
Round table "Ukraine’s Energy Strategy: in search of balance between 

producers and consumers interests"
17.09

Круглий стіл: "Енергостратегія України: у пошуках балансу між 

інтересами виробників і споживачів"

EUEA member Energy Research Center will hold the Round table dedicated to the

new draft of the Ukraine’s Energy Strategy on 17th September 2013 at 10.30 a.m.

at “Ukrainian News” press-center. 

The participants of the discussion are representatives from the government and

leading experts in the energy field.

Член ЄУЕА Центр досліджень енергетики проведе круглий стіл,

присвячений обговоренню проекту Енергетичної стратегії України. Подія

відбудеться 17 вересня об 10.30 в прес-центрі агенції «Українські

новини».

Учасниками заходу заявлені представники влади та провідні експерти

енергетичного сектору.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Wind Power Romania & Eastern Markets 2014, 21-22 January 2014, 

Bucharest, Romania

Вітроенергетика Румунії та Східних Ринків 2014, 21-22 січня 2014 

року, Бухарест, Румунія

EUEA, as media partner, is happy to invite you to take part to the Wind Power

Romania & Eastern Markets 2014.

Returning for the 4th year, Wind Power Romania is the leading annual meeting for

the who’s who of the Romanian wind power industry. At a decisive time when the

market is facing changes to the green certificates scheme, there has never been a

more crucial moment to gather the industry and discuss the latest challenges and

new opportunities for wind power in Romania and beyond.

Будучи медіа партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на захід

Вітроенергетика Румунії та Східних Ринків 2014.

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.

For more information read here (in English) більш детально читати тут (англійською)
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