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17.10 Aviation: Commission proposes actions to cut greenhouse emissions (17/10/2013) 17.10 Авіація: Єврокомісія пропонує скоротити шкідливі викиди (17/10/2013)

European Commission proposed amending the EU emissions trading system (EU ETS) so that

aviation emissions would be covered for the part of flights that takes place in European regional

airspace.One of the key features of the revised ETS system resulting from this proposal would

be as follows:Flights to and from third countries are covered in proportion to their distance

travelled within the EEA (with the exception of flights to and from least developed countries and

low income countries that remain fully exempted). The Commission would like to see the

proposal agreed by the European Parliament and Council by March 2014 to provide clarity for

aircraft operators, who would otherwise have to surrender allowances for their all emissions on

flights in 2013 to and from third countries by 30 April 2014.

Європейська Комісія запропонувала новий механізм, що дозволить скоротити викиди

шкідливих газів в авіації. Якщо Рада ЄС та Європарламент підтримають пропозиції

Єврокомісії, нова схема працюватиме в ЄС з 1 січня наступного року. Вона

стосуватиметься перельотів між аеропортами держав-членів ЄС, а також держав-

учасниць Європейського економічного простору (Норвегії та Ісландії). Вона також

застосовуватиметься до перельотів між Євросоюзу та іншими країнами пропорційно

дистанції, яку літак здійснює над територією ЄС чи країн Європейського економічного

простору. Таким чином, нові норми стосуватимуться і авіаперевезень з України до ЄС

та з ЄС до України.

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

10.10 Europe's power markets set to link up in search for best price 10.10 За місяць Європа зробить крок до спільного ринку електроенергетики

National power markets across Europe will next month begin pooling electricity for millions of

consumers across 15 countries, creating the first step towards a common market for nearly three

quarters of Europe's demand. Fifteen national markets will from November 26 be able to use

interconnectors across borders more effectively once so-called market coupling starts in the

North-Western Europe (NWE) market region.

Наступного місяця ринки електроенергії 15 країн почнуть об‘єднання через механізм

узгодження цін (market coupling) в регіоні Північно-Західної Європи (NWE), що

охоплює мільйони і три чверті загального попиту. Починаючи з 26 листопада, ринки 15

країн Європи зможуть більш ефективно використовувати транскордонні мережеві

з'єднання (інтерконнектори), коли почне діяти механізм узгодження цін.

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

09.10
The Annual Implementation Report 2013 – The Implementation Gap between the Energy 

Community and the European Union Is Widening
09.10

Річний звіт про реалізацію 2013 - Реалізація Розрив між енергетичне 

співтовариство та Європейський Союз розширюється

The Energy Community Secretariat published its Annual Implementation Report. It assesses the

progress achieved by the Contracting Parties in implementing the Energy Community acquis

communitaire in the period from September 2012 to September 2013. The report concludes that

the Contracting Parties continued to make progress in the formal adoption of the Energy

Community acquis into their national legal frameworks. In this regard, the Contracting Parties

have succeeded in keeping pace with the European Union (EU). However, the Secretariat‘s

assessment also shows that the Energy Community has fallen behind the EU in the

implementation of the acquis and this gap has widened during the reporting period. 

Секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив щорічний звіт про реалізацію.

У ньому дається оцінка прогресу, досягнутого сторонами-учасниками Енергетичного

співтовариства в період з вересня 2012 року по вересень 2013 року. У доповіді

робиться висновок про те, що сторони продовжують демонструвати прогрес у

формальній гармонізації постанов Енергетичного співтовариства у свої національні

правові рамки. У зв'язку з цим, сторонам-таки вдалося йти в ногу з Європейським

Союзом (ЄС). Тим не менш, оцінка Секретаріату також показує, що Енергетичне

співтовариство відстає від ЄС у реалізації законодавства ЄС і цей розрив збільшився

за звітний період.

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

09.10 Climate and energy targets – EU largely on track but mixed picture across Member States 09.10 Жодна з країн ЄС поки не досягає цілей-2020

European Union Member States are showing mixed progress towards three climate and energy

targets for 2020, even though the EU as a whole could reduce greenhouse gases emissions by

21% in 2020 with the set of national measures already adopted. These findings come from new

European Environment Agency (EEA) assessments.

Жодна країна-член ЄС поки не находиться на шляху досягнення всіх трьох цілей-2020

зі скорочення викидів парникових газів, збільшення частки відновлюваних джерел

енергії та підвищення енергоефективності, однак всі намагаються це зробити. Про це

йдеться у звіті Європейського агентства з навколишнього середовища (EEA).

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

09.10 In Central and Eastern Europe, people pay more for energy than in the Western - study 09.10
У Центрально-Східній Європі населення платить за енергію більше, ніж у 

Західній - дослідження

Hungarian energy regulator MEKH instructed Finnish consulting company VaasaETT expand the

coverage of their household energy prices Index (HEPI) for 8 countries of Central and Eastern

Europe. Analysis as of September shows that using standard purchasing power Eurostat

metodology, the average regulated price of electricity in Central and Eastern Europe is 18%

higher than in the EU -15 ( EU member states to expand in 2004 ). For gas the difference is not

so great (4%), but still significant.

Угорський енергетичний регулятор MEKH доручив фінській консалтинговій компанії

VaasaETT розширити свій Індекс енергетичних цін домогосподарств (HEPI) на 8 країн

у Центральній та Східній Європі. Аналіз станом на вересень показує, що

використовуючи стандарт купівельної спроможності за методологією Євростату,

середня регульована ціна на електроенергію у Центрально-Східній Європі на 18%

вища за показник ЄС-15 (країни-члени ЄС до розширення 2004 року). Щодо газу

різниця не є настільки великою (4%), проте залишається суттєвою.

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

04.10 "Smart" grids might fail to receive EU funds 04.10 "Розумні" мережі можуть не отримати коштів ЄС

"Smart" grid development projects might lose millions of euros from the EU funds because they

either do not meet the financing criteria or are not being cross-border projects, claimed in the

European Commission. ―Only 2 out of 220 applications for funding related to "smart" grid were

declared within the EU common interest project program" said Sebastian Gras, Associate of

European Commission Directorate for Energy. The main reason for this is too strict EU funding

requirement towards "smart" grid. Thus, for cross-border projects they should involve the

transmission system operators and distribution from at least two countries.

Проекти з розбудови "розумних" мереж можуть втратити мільйони євро з фондів ЄС

через те, що вони не відповідають критеріям або не є транскордонними, заявили в

Єврокомісії. "У рамках "проектів спільного інтересу" ЄС, лише 2 із 220 заявок на

фінансування стосуються "розумних" мереж", заявив Себастіан Грас (Sebastian Gras),

співробітник Директорату з питань енергетики Європейської Комісії. Причина у

занадто жорстких вимогах фінансування ЄС для "розумних" мереж. Так, для

транскордонних проектів необхідно залучити операторів систем передачі та розподілу

електроенергії щонайменше із двох країн.

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

01.10
Committee round-up: Parliament calls for globally competitive EU climate and energy 

policy
01.10

Євродепутати обговорили цілі з енергоефективності та відновлюваних джерел 

енергії до 2030 року

MEPs from the environment and industrial committees of the European parliament have held a

joint meeting to call for binding targets for emission reductions, renewable energy and energy

savings by 2030.

During the first exchange of views on the own initiative report, "A 2030 framework for climate and

energy policies", by rapporteurs Konrad Szymanski (ECR, PL) and Anne Delvaux (EPP, BE) on

26 September, a heated discussion took place on the aims and means for an emission reduction

in the EU by 2020, followed by as set of 2030 targets.

Депутати з екологічного та промислового комітетів Європарламенту провели спільне

засідання, щоб закликати до обов‘язкових цілей зі скорочення викидів, відновлюваної

енергетики та збережень енергії до 2030 року. Протягом першого обміну думками

щодо звіту «Структура 2030 року для кліматичної та енергетичної політик» доповідачів

Конрада Шиманські та Анне Делво, відбулася гаряча дискусія навколо цілей та

засобів для скорочення викидів в ЄС до 2020 року та набору цілей 2030 року.

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

http://www.euea-energyagency.org/
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01.10 EU provides €4m to support sustainable transport 01.10 ЄС надає € 4м для підтримки сталого розвитку транспорту

The European Commission has signed a €4 million grant agreement for a three-year project to

support sustainable transport in the EU. Called ‗Civitas Capital‘ – an acronym for cities, vitality

and sustainability – the project is funded by the EU‘s research programme to support cities in

their efforts to innovate more sustainable urban mobility. The agreement was signed by the

Commission and a consortium of 14 EU research institutes and consulting companies, including

10 SMEs.

Європейська комісія підписала грантову угоду у 4 мільйони євро на три-річний проект

з підтримки сталого розвитку транспорту в ЄС. Під назвою "Civitas Capital" - акронім

для міст, життєздатність і стійкість - проект фінансується дослідницькою програмою

ЄС з підтримки міст в їх зусиллях до більш стійкої інноваційної міської мобільності.

Угода була підписана Комісією і консорціумом з 14-ти науково-дослідних інститутів та

консалтингових компаній ЄС, у тому числі 10 малих і середніх підприємств.

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

31.10 New biogas plant will be build in the Donetsk region  31.10 У Донецькій області побудують новий біогазовий завод

"EKOPROD" Company started construction of the biogas plant in Volnovakha, Donetsk region.

The construction is funded by European Bank for Reconstruction and Development in the

amount of 4.2 million euros and developed by German engineering firm CarboCycle

Ingenieurbüro. The plant will produce 6 million cubic meters of bio methane per year that will

enable production of 10 MW of electricity.

Компанія "Екопрод" почала будівництво біогазового заводу в районі Волновахи

Донецької області. Фінансується будівництво заводу за рахунок кредиту

Європейського банку реконструкції та розвитку в розмірі 4,2 млн. євро. Технологічний

проект розробила німецька інженерна фірма CarboCycle Ingenieurbüro. Завод

вироблятиме 6 млн. куб. м біометану на рік, з яких можна буде виробити 10 тис. МВт

електроенергії. 

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

17.10 Ethanol is to be produced by 14 "Ukrspirt" plants by mid- 2014 17.10 До середини 2014 року біоетанол вироблятимуть 14 заводів "Укрспирту"

In Ukraine 14 SE ―Ukrspirt‖ plants will work on producing bioethanol by July 2014 announced

Ruslan Rybakov, Deputy Director of Ukrspirt during the 5th International Forum on renewable

energy and energy efficiency. ―He also mentioned that a year and a half ago the government has

initiated the introduction of European standards adding 5% ethanol for motor fuel blends. During

this time "Ukrspirt" reconstructed eight existing plants increasing the total capacity of those to

110 thousand tons of bioethanol per year. 

До липня 2014 року в Україні працюватимуть над виробництвом біоетанолу 14 заводів

ДП «Укрспирт». Про це повідомив заступник гендиректора підприємтва Руслан

Рибаков під час 5-го Міжнародного форуму з відновлюваної енергетики та

енергоефективності. «Півтора роки тому уряд ініціював введення європейської норми

додавання 5% біоетанолу до моторних паливних сумішей. За цей час «Укрспиртом»

реконструйовано 8 діючих заводів, сумарна продуктівність яких складає 110 тис. т

біоетанолу в рік», заявив чиновник.

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 

17.10 Biomass market in Ukraine does not exist – experts 17.10 Ринку біомаси в Україні не існує – експерти

There are no companies supplying biomass in Ukraine. This is the common conclusion of

Georgiy Gehetuha, Director at SEC "Biomass", Vitaly Gordon, CFO at EIG Engineering and Ivan

Shved, Director at "CET" during the 5th International Forum on renewable energy and energy

efficiency. "We do not have companies that would be involved in the biomass supply since there

is no clear arrangement of boilers - almost all of them rely on self-sufficiency" said George

Geletukha. EIG Engineering CFO added that bio feedstock retail market is in its infancy stage; at

the same time the entrepreneur suggests that the opening of borders after the signing of the

Association Agreement, will push the demand (and therefore market) along with the importance

of bioenergy up.

В Україні немає компаній-постачальників біомаси. До такого спільного висновку

дійшли директор НТЦ «Біомаса» Георгій Гегетуха, фінансовий директор EIG

Engineering Віталій Гордон, та директор компанії «СЕТ» Іван Швед під час 5-го

Міжнародного форуму з відновлюваної енергетики та енергоефективності. «У нас

немає компаній, які б займалися постачанням біомаси, оскільки немає чіткого

розташування котелень — майже всі працюють на самозабезпеченні», заявив Георгій

Гелетуха. Фіндиректор EIG Engineering в свою чергу додав, що на разі спеціалізована

торгівля біосировиною знаходиться в зародковому стані, водночас підприємець

припускає, що з відкриттям кордонів після підписання Угоди про асоціацію, попит (а

отже і ринок) зростатиме разом зі значущістю біоенергетики.

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

15.10 Ukraine and Germany launch joint bio-energy project 15.10 Україна і Німеччина запускають спільний біоенергетичний проект

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

(Ukraine) has announced the launch of the program funding for biomass energy projects in

Ukraine, which will be implemented by April 2016. As part of the program for 1-2 selected

bioenergy projects will set up special development concept and found 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 Russian) більш детально читати тут 

15.10 Ukraine is able to produce only a quarter of the required ethanol – expert opinion 15.10 Україна здатна виготовити лише чверть необхідного біоетанолу - експерт 

Experts consider it impossible to enforce the law on compulsory bioethanol adding to gasoline at

a level of not less than 5 % since 2014. "At present there is no single act, which would allow

implementing the required 5% bioethanol adding to gasoline in 2014," - said Sergei Kuyun,

Director at A-95 Consulting. He believes that the main problem is that Ukraine can produce only

25 % of the necessary quantity of bioethanol. Maximum capacity of the Ukrainian bioethanol

producers is 131 thousand tons per year, and in the case of mandatory 5 % bioethanol adding to

gasoline demand of the market will be 300 tons" – said Andrew Pasyshnyk, the B2G Director,

West Oil Group.

Експерти вважають неможливим виконання закону про обов'язкове додавання

бiоетанолу до бензину на рiвнi не менш 5% з 2014 року. "На сьогоднi не iснує жодного

пiдзаконного акту, який би дозволив реалiзувати обов'язкове додавання бiоетанолу до

бензину на рiвнi 5% з 2014 року", - заявив директор консалтинговоi групи А-95 Сергiй

Куюн. Вiн вважає, що основна проблема в тому, що Україна може виготовляти тiльки

25% вiд необхiдної кiлькостi бiоетанолу. Максимальна потужнiсть українських

виробникiв бiоетанолу - 131 тис. тонн у рiк, а у разi обов'язкового додавання

бiоетанолу до бензину на рiвнi не менш 5% потреба ринка буде становити 300 тис.

тонн", - зазначив директор iз взаемодiї з органами державноi влади групи компанiй

West Oil Group Андрiй Пасишник.

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

25.10 It is expected that 5 solar power plants will be built in Odessa region in 2014 25.10 У 2014 році в Одеській області побудують 5 сонячних станцій 

The following year, in different parts of the Odessa region 5 solar power plants will be

constructed. This statement was made by Sergey Leivikov, Director of the municipal enterprise

"Odessa regional energy-saving company".

У наступному році в різних районах Одеської області з'явиться 5 сонячних

електростанцій. Таке повідомлення надійшло від директора комунального

підприємства «Одеська обласна енергозберігаюча компанія» Сергія Лейвікова.

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

18.10 The solar panels will increase their efficiency up to 80% 18.10 Сонячні панелі підвищать свою ефективність до 80%

American scientists from Stanford University, Illinois Urbana-Champaign and the University of

North Carolina developed a heat-resistant thermal emitter, which will significantly increase the

efficiency of solar panels, up to 80%.The development is part of a solar cell that will convert the

sun's heat in the infrared and infrared radiation, in turn, will be absorbed by the cell, which will

increase its capacity.

Американськими вченими зі Стенфордського університету, Іллінойсу Урбана-Шампейн

і Університету Північної Кароліни розроблений термостійкий термоеміттер, який

значно підвищить ефективність сонячних панелей, аж до 80%. Розробка є

компонентом сонячної комірки, який перетворюватиме сонячне тепло в інфрачервоне

випромінювання, а ІЧ-випромінювання, у свою чергу, буде поглинатися осередком, що

підвищить її потужність.

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

16.10 Storage capacity of solar electricity in 2017 will reach 5 GW/hours – forecast 16.10
До 2017 року ємність систем зберігання електроенергії, виробленої СЕС, складе 

5 ГВт-год - прогноз

Capacity-integrated photovoltaic installation systems for the storage of solar electricity generated

by such facilities the next five years will grow exponentially and results in 5 GW/hours in 2017

stated Johann Harter, CEO at Activ Solar referring to the forecast of the international company

IHS.

Ємність інтегрованих у фотоелектричні установки систем для зберігання сонячної

електроенергії, що генерується такими установками, найближчі п'ять років буде

зростати експоненціально і за підсумками 2017 складе 5 ГВт-год, повідомив

виконавчий директор Activ Solar Йоханн Хартер з посиланням на прогноз міжнародної

компанії IHS.

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

10.10 "Solar Park Pidhorodne" launched a solar station in Dnipropetrovsk 10.10 "Солар парк Пiдгородне" запустила геліостанцію на Дніпропетровщині

Company "Solar Park Pidhorodne" (Dnipropetrovsk region) put into operation a solar power

station in Pidhorodne village of Dnipropetrovskoi district. According to the Regional

Administration representative the power station‘s productivity is more than 6.62 MW per year.

The construction cost was UAH 17.2 million. According to the NERC as for the beginning of

August 2013 there were 96 companies running around 140 RES power stations, 51 of which

were solar.

Компанiя "Солар парк Пiдгородне" (Днiпропетровська область) ввела в експлуатацiю

сонячну електростанцiю в м. Пiдгородне Днiпропетровськоi областi. За даними

обладмiнiстрацiї, продуктивнiсть електростанцiї - бiльш нiж 6,62 мВт на рiк. Вартiсть

об'екта становила 17,2 млн гривень. За даними НКРЕ, на початок серпня 96 компанiй

експлуатували бiльш нiж 140 електростанцiй на поновлюваних джерелах енергii, з

яких 51 - сонячна.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
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04.10 Japan to launch space-based solar power system by 2030 04.10 Японія має намір до 2030 року вивести геліоелектростанції в космос

In an effort to increase the options for supplying Japan with energy, their space agency, JAXA, is

developing a method of harvesting solar energy from geostationary satellites sitting 36,000 km

above the Earth, and transmitting it down to the planet's surface in the form of either laser beams

or microwaves. The agency aims to launch a successful space-based solar power system by

2030, and is currently conducting ground-based experiments to determine the most effective way

to transmit the energy across large distances.

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) вже в 2030 році збирається

запустити на геостаціонарну орбіту (36 000 км) систему сонячних батарей, яка буде

передавати одержувану енергію на Землю. Оскільки тінь від планети не буде

загороджувати генеруючі супутники (та й атмосфера з хмарами нічого не поглинає),

транслювати енергію на поверхню можна цілодобово - тим більше що висіти

геліоаппарат буде весь час над однією і тією ж точкою Землі. За розрахунками , така

космічна геліоелектростанції буде отримувати у вісім разів більше світла на добу, ніж

аналогічна наземна.

For more information read here більш детально читати тут 

03.10 Progeny Solar Company in Ukraine began the assembly of PV modules 03.10 Компанія Progeny Solar почала в Україні збірку фотоелектричних модулів

Progeny Solar Company began assembling of PV modules, using them while plant construction

secures the right to sell electricity at a "green" tariff. Company uses photovoltaic cells made of

flint ingots grown in Ukraine.

Компанія Progeny Solar почала в Україні збірку фотоелектричних модулів,

використання яких при будівництві комерційних сонячних електростанцій забезпечує

право на продаж електроенергії за "зеленим" тарифом. Kомпанія використовує

фотоелектричні перетворювачі, виготовлені з крем'яних злитків, вирощених в Україні.

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

02.10 Dutch are ready to buy “Mytiaevo” SPP in Crimea 02.10 Голландці хочуть купити кримську СЕС "Митяєво" 

Hyperion Netherlands B.V. (The Netherlands) intends to purchase 100% stake in CJSC "Oul

Solar" (Saki district, Crimea), which runs "Mytyayevo" solar power station (Crimea, 31.55 MW

capacity).

Компанія Hyperion Netherlands B.V. (Голландія) має намір купити 100% акцій ПрАТ

"Оул Солар" (Сакський р-н АРК), що експлуатує сонячну електростанцію "Митяєво"

(АРК, потужність МВт 31,55). 

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

17.10 In the Lviv region they will build wind farm of 52 hectares 17.10 У Львівській області побудують вітропарк площею в 52 га

Lviv regional state administration allocated territory of 52 hectares for the construction of wind

power plants. The selected site is located on the lands of the district Starosambirskogo district of

the region. "Semeryachenskyi WPP" will have the lease rights for the allocated land for 49 years.

The expected investment required for the project will be around UAH 100 million.

За рішенням Львівської обласної державної адміністрації територія в 52 га під

будівництво вітрової електростанції. Виділений ділянка розташована на землях

Старосамбірського району. «Семеряченская ВЕС» буде володіти правами оренди на

виділену землю протягом 49 років. Розмір очікуваних інвестицій, необхідних для

здійснення проекту становитиме 100 млн. грн.

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

14.10 DTEK subsidiary "Wind Power" will triple the capacity of the Azov Wind Farm 14.10
Дочірня компанія ДТЕК «Вінд Пауер» потроїть потужність Приазовського 

вітропарку

Wind Power - a subsidiary of the private Ukrainian energy holding company DTEK, part of the

financial- industrial System Capital Management group intends to almost triple the capacity of the 

Azov wind farm - up to 550 MW by the end of 2016. The capacity increase will occur due to the

construction of two new wind farms in addition to the already operating Botievo WPP

(Zaporizhzhya region, Azov district). According to company estimates, the amount of investment

in the wind farm "DTEK Priazovsky" will reach 900 million euros. In addition, the company plans

to begin construction of a second wind farm with total capacity of 700 MW in 2017.

Компанія «Вінд Пауер» - дочірня структура приватного енергетичного холдингу

України «ДТЕК», що входить до складу фінансово - промислової групи «Систем

Кепітал Менеджмент», має намір до кінця 2016 року збільшити потужність

Приазовського вітропарку майже в 3 рази - до 550 МВт. Збільшення потужності

відбудеться за рахунок будівництва двох нових вітроелектростанцій на додаток до

вже існуючої Ботієвської ВЕС (Запорізька область , Приазовський р -н). За

підрахунками компанії, сума інвестицій в вітропарк «ДТЕК Приазовський» досягне 900

млн. євро. Крім того, в планах компанії в 2017 році почати будівництво другого

вітропарку сумарною потужністю 700 МВт.

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

23.10
EIR Center held a round table on "Financing infrastructure upgrades utilities. What the 

real way to Ukraine?"
23.10

EIR Center провів круглий стіл на тему: «Фінансування модернізації 

інфраструктури ЖКГ. Реальні шляхи для України?»

On October 23, 2013 EUEA member, Energy Industry Research Center held a round table

discussion on "Financing the modernization of infrastructure utilities. What is the real way to

Ukraine?‖ where invited experts had the opportunity to express their predictions and suggestions

about the situation today.

23 жовтня 2013 членом ЄУЕА, Центром досліджень енергетики будо проведено

круглий стіл на тему «Фінансування модернізації інфраструктури ЖКГ. Реальні шляхи

для України?», де запрошені експерти мали нагоду висловити свої прогнози та

пропозиції щодо ситуації сьогодення.

For more information read here більш детально читати тут

17.10 Energy efficiency is the "fuel of the first choice" – IEA 17.10 Енергоефективність є "паливом № 1" – МЕА

Developed countries saved 65 % of total final energy consumption on energy efficiency in 2010,

or 1.52 billion tones oil equivalent fuel. This fact is stated in a new report by the International

Energy Agency (IEA), which was presented at the World Energy Congress in South Korea. The

study covered 11 IEA member countries and found that during the period between 1974 and

2010, energy efficiency has become their biggest energy resource. Energy efficiency allowed

them to limit the growth of energy demand to 20% (compared to 1974 levels). Otherwise, the

power consumption would be increased by 93%, the report says. The very small focus group

(Australia, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Sweden, UK, USA)

due to the fact that these states are the only ones who had sufficient data for analysis.

Завдяки енергоефективності, в 2010 році розвинуті країни світу заощадили 65% від

загального кінцевого споживання енергії, або 1.52 млрд. тонн н.е. Про це йдеться у

новому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), який було представлено на

Всесвітньому енергетичному конгресі у Південній Кореї. Дослідження охопило 11 країн-

членів МЕА і показало, що в період між 1974 і 2010 роками енергоефективність стала

їх найбільшим енергетичним ресурсом. Підвищення енергоефективності дозволило їм

обмежити зростання попиту на енергію до 20% (порівняно з рівнем 1974 року). В

іншому випадку, споживання енергії збільшилося б на 93%, йдеться у звіті. Досить

невелика вибірка (Австралія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія,

Нідерланди, Швеція, Великобританія, США) зумовлена тим, що згадані держави –

єдині, яка мали достатньо даних для аналізу.

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

16.10 They plan to encourage Ukrainians with some benefits for insulation of apartments 16.10 Українців думають заохочувати пільгами за утеплення квартир

Ukrainians consume 2-3 times more energy to heat homes than Europeans. Experts propose to

provide tax incentives for property owners, who implement energy-saving measures in their

houses. Analysts explain that such expenses are bearable neither for the state budget nor for the

budgets of local councils, so they offer to act at the expense of citizens. For this purpose they will

use available mechanisms of fiscal and monetary policy, including low-interest loans (at 3% per

annum), reports CMU Newsletter.

Наші співвітчизники в 2-3 рази споживають більше енергії для опалення будинків, ніж

європейці. Експерти пропонують надавати податкові пільги тим власникам житла, які

беруть участь у заходах з енергозбереження житлових будинків. Аналітики

пояснюють, що за рахунок коштів держбюджету та бюджетів місцевих рад утеплити

все житло неможливо, тому пропонують робити це за рахунок самих мешканців. Для

цього пропонується використовувати всі механізми податкової та грошово-кредитної

політики. Також для утеплення будинків передбачають дешеві кредити (під 3% річних),

повідомляє Інформбюлетень КМУ.

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

15.10 Ministry of Regional Development and the EBRD held a round table 15.10 Мінрегіон та представництво ЄБРР провели круглий 

EUEA attended roundtable on ―Improving the regulatory framework for ESCO implementation

mechanism in public institutions‖, organized by the Ministry of Regional Development,

Construction and Communal Services together with the EBRD in Ukraine on October 15, 2013.

During the meeting the areas of regulatory reform aimed at creating a favorable legal framework

for investment in projects thermo public sector in Ukraine were discussed at the meeting. The

reform should be implemented in the pursuance of paragraph 163 of the National Action Plan for

2013, ―The reform of housing and communal services‖ section.

ЄУЕА відвідали круглий стіл «Удосконалення нормативно-правового забезпечення

впровадження механізму енергосервісних договорів у бюджетних установах»,

проведений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства та представництвом ЄБРР в Україні 15 жовтня 2013 року.

На засіданні обговорювалися напрями регуляторної реформи, спрямованої на

створення сприятливої правової бази для залучення інвестицій в проекти

термомодернізації бюджетної сфери в Україні. Реформа повинна бути впроваджена в

рамках виконання пункту 163 Національного плану дій 2013 рік за напрямом

«Реформа житлово-комунального господарства».

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

14.10 City in the Dnipropetrovsk region declined district heating 14.10 Місто на Дніпропетровщині відмовився від централізованого опалення

Starting from October 15, the town of Volnogirsk, Dnipropetrovsk region, will remain without

central heating. Previously approved new heating system which, according to the authorities, will

provide the most efficient way to heat houses and social facilities thus to minimize the demand

for gas. The system presumes decommissioning of the remote, powerful, unprofitable boilers

and heating ducts and construction of modern modular boiler equipped with automated control

systems. 9 new modular boilers for heating are already constructed to serve the socio - cultural

sphere. Individual heating systems are installed in the residential buildings. The funding is

provided by the branch of UMMC  ―Crimea TITAN PJSC‖ and Volnogirsk City Council.

З 15 жовтня місто Вільногірськ, що на Дніпропетровщині, залишиться без

централізованого опалення. Раніше була затверджена нова система

теплопостачання, яка, за словами влади, дозволить максимально ефективно

опалювати житлові будинки та об'єкти соціальної сфери та мінімізувати витрати на

газ. Вона передбачає виведення з експлуатації віддалених від споживачів потужних,

нерентабельних котелень та теплових магістралей за рахунок будівництва сучасних

модульних котелень з автоматизованою системою управління. Зараз вже побудовано

9 нових модульних котелень для опалення об'єктів соціально - культурної сфери. У

житлових будинках завершується установка індивідуальних опалювальних систем.

Роботи з перекладу житлових будинків на поквартирне індивідуальне опалення

відбувається за рахунок коштів філії УГМК «ПрАТ «Кримський ТИТАН» і

Вільногірського міської ради.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут
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13.10 Car plugged into a socket: electric cars will be “filled” completely free of charge in Kiev 13.10
Автомобіль в розетку: у Києві «заправити» електромобіль можна буде 

абсолютно безкоштовно

20 new points for charging electric vehicles will be soon install in Kiev, using which will be fee of

charge for residents for the first couple of years. The investor preferred to stay incognito,

however it is known that they will also grant several electric cars to pizzerias and courier services

in the capital. At the beginning it was problematic finding a place for the stations as well as the

unavailability of electrical power lines. Help came out right from the ground - the Kiev Metro is

willing to share power, transiting it to the ground on cables accommodated in the air collectors.

Eleven of the 20 sub-stations will be positioned above the metro line, the other – next to the

classical gas stations.

У Києві скоро встановлять 20 нових точок зарядки електрокарів, які в перші пару років

будуть безкоштовними для городян. Гроші на ці станції виділить неназваний інвестор,

який також проспонсурує поставку кількох електрокарів для піцерій та кур'єрських

служб столиці. На шляху впровадження нових зарядних комплексів стояла проблема

пошуку місця для них, а також недоступність силових електричних ліній. Допомога

прийшла з-під землі - київський метрополітен готовий поділитися електроенергією,

віддаючи її на землю по кабелях, які розмістять у вентиляційних колекторах.

Одинадцять з 20 підстанцій розташують над гілками метро, інші - у класичних АЗС.

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

04.10 ABB introduced new low-voltage assortment to the Ukrainian market 04.10 АВВ представила низьковольтні новинки для українського ринку

ABB in Ukraine held a presentation of new low-voltage equipment, which is designed for use in

the Ukrainian industrial, commercial and private business. In ABB they note that despite an

economic decline in 2011, this year the company managed to increase sales by 30%. New series 

of standardized electrical cabinets and TwinLine MISTRAL65, new series of the AF and updated

series of miniature circuit breakers S200 and SH200 were introduced during the presentation.

АВВ в Україні провела презентацію новинок низьковольтного обладнання, яке

призначене для застосування в українській промисловості, комерційному і приватному

бізнесі. У АВВ відзначають, що, незважаючи на те, що після 2011 року спостерігається

спад в економіці, в поточному році компанії вдалося підвищити обсяги своїх продажів

на 30%. На презентації представили нові серії уніфікованих електричних шаф

TwinLine і MISTRAL65, нову серію контакторів AF та оновлені серії мініатюрних

автоматичних вимикачів S200 і SH200.

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

02.10 Kyivenergo  will be the first to refuse the "heating season" concept 02.10 «Київенерго» хоче відмінити поняття «опалювальний сезон»

2 October 2013 EIR Center held round table ―Whether Ukraine is ready for the heating season?‖

where Ivan Plachkov, Chairman of the Kyivenergo Board announced Kyivenergo‘s plans to

initiate abolition of the "heating season" term. Kyiv will serve as a basis for the pilot project during

the next season already.

2 -го жовтня 2013 року Центр досліджень енергетики (EIR) провели круглий стіл на

тему «Чи готова Україна до опалювального сезону», під час якого Голова наглядової

ради «Київенерго» Іван Плачков повідомив про плани «Київенерго» ініціювати відміну

поняття «опалювальний сезон». Вже наступного року в тестовому режимі ініціативу

планують запустити в Києві.

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

24.10 Energy Community and Adopts the List of 35 Projects with 2 placed in Ukraine 24.10 Енергетичне Співтовариство підтримало 35 проектів, 2 з них в Україні 

Ministerial Council of the Energy Community adopted a list of 35 projects of common interest

(PECIs). There were 14 projects selected in the field of electricity generation, the infrastructure

markets for gas and electricity got 9 projects each and 2 infrastructure projects in the oil industry.

Among the selected projects - 2 Ukrainian: modernization of the main gas pipeline "Urengoy –

Pomary - Uzhgorod" and the construction of the pipeline, "Brody - Adamovo".

Міністерська Рада Енергетичного Співтовариства затвердила перелік 35 проектів

спільного інтересу (PECIs). У сфері генерації електроенергії було обрано 14 проектів,

в інфраструктурі ринків газу та електроенергії - по 9 проектів, а також 2

інфраструктурних проекти в нафтовій галузі.

Серед обраних проектів - 2 українські: модернізація магістрального газопроводу

"Уренгой-Помари-Ужгород" та будівництво нафтопроводу "Броди-Адамово".

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

23.10
USAID provided U.S. originated Engility Holdings 13,5 million dollars to "green" energy 

Ukraine
23.10

USAID надало американській Engility Holdings 13,5 млн доларів на "зелену" 

енергетику України

Engility Holdings, Inc. (announced that it its wholly-owned subsidiary, IRG, has been awarded a

$13.5 million task order by the U.S. Agency for International Development (USAID) to support

clean energy initiatives in Ukraine. Funds should be directed to the improvement of the

legislative and regulatory frameworks, investments promotion within the ecological sphere, as

well as other activities in the field of clean energy in Ukraine.

Агентство США з мiжнародного розвитку (USAID) надало компанiї IRG (100%

належить американськiй компанiї Engility Holdings Inc) 13,5 млн доларiв на пiдтримку

проектiв у сферi чистої енергетики в Українi. Кошти мають бути спрямованi на

полiпшення законодавчих i нормативних баз, сприяння iнвестицiям в екологiчнiй

сферi, а також на iншi заходи в сферi чистої енергетики в Українi.

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

22.10
EBRD plans to allocate 275 million euros for the construction of West-Crimean wind farm - 

Deputy Prime Minister of Crimea
22.10

ЄБРР планує виділити 275 млн. євро на будівництво Західно-Кримської ВЕС - 

віце-прем'єр Криму

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) plans to allocate 275 million

euros for the construction of West-Crimean wind power plants (WPP) it was announced by

Rustam Temirgaliev, Deputy Chairman of the Council of Ministers of Crimea at a government

meeting. The project investor will also take the commitment for the development of local

infrastructure.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити 275 млн. євро на 

будівництво Західно-Кримської вітрової електростанції (ВЕС). Про це повідомив

заступник голови Ради міністрів Криму Рустам Теміргалієв на засіданні уряду. У

рамках проекту інвестор також візьме на себе зобов'язання з розвитку місцевої

інфраструктури.

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

18.10 UKEEP changes the program principles 18.10 UKEEP змінює програмні принципи

There will be changes implemented towards loans conditions for private companies that plan to

invest in energy efficiency or creating renewable energy sources within Ukrainian Energy

Efficiency Programme (UKEEP). The most important change is the shift of crediting condition

determination responsibility of to partner banks, which significantly expanded in number. Another

innovation will provide the credit availability for projects called to reconstruct buildings of any

purpose and ownership - communal, industrial etc. In addition, there will be the change to the

eligibility criteria of the UKEEP Program. The new rules will apply to performance upgrades and

energy saving potential.

Українська програма підвищення енергоефективності (UKEEP) змінює умови

кредитування приватних підприємств, котрі планують інвестувати у

енергоефективність або створення джерел відновлюваної енергетики.

Найважливішою зі змін стане передача повноважень з визначення умов кредитування

банкам-партнерам, коло яких значно розшириться. Другим нововведенням стане

видача кредитів під проекти, що здійснюють реконструкцію будівель будь-якого

цільового призначення та форми власності - комунальні, виробничі тощо. Крім цього,

зміняться критерії оцінки претендентів на участь в Програмі UKEEP. Нові правила

стосуватимуться показників модернізації та потенціалу енергозбереження.

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

10.10 EBRD channels €15.5 million to support major biomass project in Ukraine 10.10 ЄБРР направить € 15,5 млн. для підтримки великих проектів біомаси в Україні

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is supporting new projects for

alternative power generation in Ukraine aimed at diversifying the country‘s power supply and

improving its energy security. The latest of these projects will involve the development,

construction and operation of an 18MW wood chip-fired power plant in the town of Ivankiv in Kiev

oblast. The biomass facility should become fully operational by the middle of 2014.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримує нові проекти

альтернативної енергетики в Україні, спрямованих на диверсифікацію харчування

країни і підвищення її енергетичної безпеки. Останній з цих проектів буде включати в

себе розробку, будівництво та експлуатацію 18 МВт електростанції, що

опалюватиметься дерев‘яною тріскою в місті Іванків Київської області. Об'єкт повинен

запрацювати на повну силу вже до середини 2014 року.

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

09.10 The EU can finance projects in energy to 5.12 billion euros 09.10 ЄС може профінансувати проекти в енергетиці на 5,12 млрд. Євро

The parliamentarians from transport and industrial committees support arrangements on

―Connecting Europe Facility‖, a new mechanism of infrastructure projects financing of common

EU interest - European transport, energy and telecommunications networks. Connecting Europe

Facility should have a budget of about 29.3 billion euros for 2014-2020 (in 2011 prices).

Compromise still has to be approved by the European Parliament.

Депутати Європарламенту із транспортного та промислового комітетів підтримали

домовленості щодо Connecting Europe Facility, нового механізму фінансування

інфраструктурних проектів спільного інтересу ЄС - транс'європейських транспортних,

енергетичних і телекомунікаційних мереж. Connecting Europe Facility повинен мати

бюджет обсягом близько 29,3 млрд. євро на 2014-2020 роки (у цінах 2011 року).

Досягнутий компроміс все ще має бути схвалений Європарламентом.

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

02.10 USD 2 million worth straw boiler will be built in Myrhorod 02.10 В Миргороді за 2 млн. доларів збудують котельню на соломі

The boiler using straw will be built in Mirgorod (Poltava region) within the USAID pilot project

"Local alternative energy sources: Myrgorod", the construction cost is $ 2 million, as informed

Sergei Solomaha, Mayor of Myrgorod. "This project on construction of a boiler that will work on

the straw is supposed to supply heat to one tenth part of the city, and these are houses and

social facilities," - he said. According S. Solomaha UAH 2 million will be allocated from the

regional budget, UAH 200 thousand - from the city budget; the rest of funding will come from

foreign investors. Implementation of the project is projected for 2-3 years.

Котельня, що використовує солому буде побудована в Миргороді (Полтавська обл.) в

рамках пілотного проекту USAID "Місцеві альтернативні джерела енергії: Миргород",

вартість будівництва становить $ 2 млн., повідомив журналістам мер міста Сергій

Соломаха. "Даний проект передбачає будівництво котельні, яка працюватиме на

соломі і буде опалювати десяту частину міста, а це і житлові будинки, і об'єкти

соціальної сфери", - сказав він. За словами С.Соломахи, із загальної вартості проекту

2 млн. грн. будуть виділені з обласного бюджету, 200 тис. грн. - з міського, решта

складуть кошти закордонних інвесторів. Реалізація проекту розрахована на 2-3 роки.

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

24.10 Parliament adopts law on liberalization of energy market 24.10
Парламент вніс зміни до Проекту Закону про засади функціонування ринку 

електричної енергії України

The text of the document is available here (in Ukrainian) З текстом документу можна ознайомитися тут

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Енергетична стратегія УкраїниEnergy Strategy of Ukraine
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07.10 Whether Ukrainian energy system will be sold next year? 07.10 Українську енергосистему продадуть наступного року? 

Parliament registered bill on corporatization of the National Energy Company (NEC) ―UkrEnergo‖

- a vertically integrated natural monopoly in the field of power transmission. Author of the project

№ 3287-1 is deputy from the Party of Regions member Parliamentary Committee on Fuel and

Energy Complex Pavel Korzh. This document is a kind of response to a similar initiative of the

Cabinet, whose bill on the same subject was registered in Parliament two weeks ago.

В парламенті був зареєстрований законопроект про корпоратизацію Національної

енергетичної компанії (НЕК) «Укренерго» - вертикально-інтегрованої природної

монополії у сфері передачі електроенергії. Автор проекту № 3287-1 - народний

депутат від Партії регіонів, член комітету ВР з питань паливно-енергетичного

комплексу Павло Корж. Поданий ним документ - своєрідна відповідь на аналогічну

ініціативу Кабміну , чий законопроект на ту ж тему взяли на реєстрацію в парламенті

двома тижнями раніше.

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

04.10 Installed capacity of RES plants in Ukraine is 956,2 MW according to SAEE 04.10
Встановлена потужність об’єктів відновлюваної енергетики сягнула 956,2 МВт  

згідно даних Держенергоефективності 

According to Mykola Pashkevich, Chairman of the State Agency for Energy Efficiency and

Energy Saving, as of September 1, the installed capacity of renewable energy objects is 956.2

MW, including 310.5 MW commissioned in 2013 and it is already 32% more than total of 2012.

Regional energy efficiency programs helped to save more than 5.7 billion cubic meters of gas.

The Chairman also noted that over the past six months about 360 million euro was attracted only

by solar energy sector. 

За словами Миколи Пашкевича, голова Державного агентства з енергоефективності

та енергозбереження, станом на 1 вересня встановлена потужність об‘єктів

відновлюваної енергетики становить 956,2 МВт, при цьому 310,5 МВт введено в

експлуатацію у поточному році. Це на 32% більше, ніж за весь 2012 рік. Завдяки

заходам у рамках регіональних програм енергоефективності зекономлено більше 5,7

млрд. кубометрів газу. Голова відомства також зазначив, що за останні півроку лише у

сонячну енергетику залучено близько 360 млн. євро інвестицій.

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

02.10 NERC modifies the calculation technological power consumption coefficients 02.10 НКРЕ змінює розрахунок коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії

Regulation on the procedure of submission and approval of the standardized technological

power consumption economic definition approved by the National Commission for the State

Regulation of Energy (NERC), from 15.08.2013 № 1110, officially announced on September 27

in the "Official Journal of the Ukraine" in number 72, p. 2664. Regulation comes into force on 1

January 2014.

Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних

коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затверджене

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики (НКРЕ), від 15.08.2013 № 1110, офіційно оприлюднене 27 вересня в

«Офіційному віснику України» за № 72, ст. 2664. Постанова набирає чинності з 1 січня

2014 року.

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

5th Ukrainian Energy Forum – February, Kyiv 5-й міжнародний Український енергетичний форум – лютий 2014, Київ

EUEA, as information partner, is happy to invite you to take part to the 5th annual international

Ukrainian Energy Forum, which is scheduled for 24th – 27th February 2014 at the Hotel

Intercontinental in Kyiv.

The UEF has firmly established its reputation as the most important meeting place for the

Ukrainian and international energy communities, each year bringing together over 300 senior

energy executives from more than 20 countries to meet with all the key governmental decision-

makers, as well as all the leading energy companies active in Ukraine.

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на 5-й «Український

енергетичний форум» Інституту Адама Смiта, котрий пройде 24 – 27 лютого 2014 р. в

готеліi «Iнтерконтиненталь» м. Київ.

УЕФ-2014 знову надає вам унікальну можливість почути інформацію про оновлені

пріоритети Уряду з розвитку вітчизняного видобутку енергоносіїв, цілі розвитку всіх

провідних видобувних компаній і затребувані думки кращих аналітиків і коментаторів з

питань енергетики.

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

Mark your calendar on 29 May 2014 Занотуйте дату 29 травня 2014 року

5th European-Ukrainian Energy Day is scheduled on 29 May 2014! 5-й Європейсько-Український Енергетичний День буде проведено 29 травня 2014

року!

ПодіїUpcoming events
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http://delo.ua/business/korporatizacija-ukrenergo-kto-poluchit-kontrol-za-energosetju-216804/
http://delo.ua/business/korporatizacija-ukrenergo-kto-poluchit-kontrol-za-energosetju-216804/
http://ua-energy.org/post/37151
http://ua-energy.org/post/37151
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3406
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3406
http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/events/938-5th-ukrainian-energy-forum-february-kyiv
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/939-5-j-mizhnarodnyj-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-ljutyj-2014-kyjiv

