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12,11 EUEA held Social/Networking Event 12.11 ЄУЕА провели неформальну зустріч

EUEA held a Social Networking Event, gathering professionals working in Ukraine

and abroad involvedin the Ukrainian energy market. Distinguished speakers Mr.

Marius Janukonis, Deputy Head of Mission of the Lithuanian Embassy to Ukraine,

and Mr. Walter Tretton, Head of Energy, Environment and Transport Section of the

EU Delegation to Ukraine talked about the benefits of European integration and the

Association Agreement for Ukraine, and relevant impacts and opportunities for the

Ukrainian energy market, the participants engaged in debate and discussions in a

pleasant and relaxed atmosphere.

ЄУЕА провели неформальну зустріч, збираючи фахівців, що працюють в

Україні та за кордоном, пов'язаних та просто зацікавлених в

енергетичному ринку України. Шановні гості пан Маріус Януконіс,

Заступник Голови Місії Посольства Литви в Україні, і пан Вальтер Треттон,

Керівник відділу енергетики, довкілля та транспорту Представництва ЄС в

Україні, розповіли про переваги європейської інтеграції і угоди про

асоціацію для України, відповідні наслідки та можливості для

енергетичному ринку України. 

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

12.11 EUEA receives a grant from the UK Embassy 12.11 ЄУЕА отримали грант від посольства Великобританії

EUEA was awarded a grant by the UK Embassy for the implementation of the

project “Ukraine’s Sustainable Energy Future – challenges and opportunities”. The

purpose of the project is to improve the energy perspectives of Ukraine, provide

best practices and assess implementation and transposition possibilities of foreign

energy policy in Ukraine. Ultimately the project will also strengthen ties between the

UK and Ukraine in key areas, such as energy efficiency, renewable energy and

sustainable development.

ЄУЕА отримали грант від посольства Великобританії для реалізації

проекту «Стале енергетичне майбутнє України - виклики і можливості».

Метою проекту є покращення перспективи розвитку енергетичної сфери

України, звернути увагу на приклади із передової практики галузі та

оцінити можливості запровадження міжнародних практик в енергетичній

політиці України. Зрештою, проект буде також сприяти зміцненню зв'язків

між Великобританією й Україною в таких ключових галузях, як

енергоефективність, відновлювані джерела енергії та сталий розвиток.

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

Sustainable Energy Europe and ManagEnergy Awards 2014 Нагороди Стійкої енергетики Європи та ManagEnergy 2014

A new edition of the most prestigious award competitions in sustainable energy at

the EU level is now open. The 2014 Sustainable Energy Europe and ManagEnergy

awards will once again highlight public and private initiatives that are actively

contributing to the EU’s 2020 energy and climate objectives. Managed by the

Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) on behalf of the

European Commission's Directorate-General for Energy, the Sustainable Energy

Europe (SEE) Awards and the ManagEnergy Award are complementary

competitions sharing the same ultimate goal: to provide institutional recognition and

increased visibility to best in class sustainable energy initiatives.

Новий сезон присудження найпрестижніших нагород в області стійкої

енергетики на рівні ЄС в нарешті відкритий. У 2014 нагороди Стійкої

енергетики Європи та ManagEnergy в черговий раз відзначать державні і

приватні ініціативи, які активно сприяють цілям ЄС енергетики та клімату

2020. Нагородження проходитиме під патронатом Виконавчого агентства

з конкурентоспроможності та інновацій (EACI) та Генерального

директорату Європейської комісії з енергетикиі матиме на меті

забезпечити інституційне визнання і розширення видимості діяльності

кращих в своєму класі стійкої енергетики.

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

08.11
Energy Charter Secretariat produced in-depth review of energy efficiency 

policies of Ukraine (2013)
08.11

Секретаріат Енергетичної Хартії провів поглиблений огляд політики 

України в галузі енергоефективності (2013)

This first in-depth review of energy efficiency policies of Ukraine was carried out in

2013, following an invitation from the State Agency on Energy Efficiency and

Energy Savings of Ukraine. The report concludes that the government of Ukraine

should recast and adopt as soon as possible a national energy strategy. Such a

recast needs to be based on well-founded assumptions, realistic projections and

the acknowledged potential for energy efficiency gains. Furthermore, the review

team recommends that high standards of governance be obtained in the

formulation of the country's energy and energy efficiency policy and in its

implementation through energy market liberalisation, utility privatisation and the

regulation of competition. 

Цей перший поглиблений огляд політики України в галузі

енергоефективності був проведений в 2013 році, ініційований Державним

агентством з енергоефективності та енергозбереження України. У

доповіді робиться висновок про те, що уряд України повинен переробити і

якомога швидше прийняти національну енергетичну стратегію. Таке

перетворення повинно бути здійснене на цілком обґрунтованих

припущеннях, реалістичних прогнозах і визнаному потенціалі для

приросту енергоефективності. Крім того, робоча група дослідників

рекомендує щоб високі стандарти управління були дотримані при

розробці джерел енергії та енергоефективності політики країни і в її

реалізації через лібералізацію енергетичного ринку, підсобне

приватизацію та регулювання конкуренції.

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

05.11 EU signals end to high subsidies for renewable energy 05.11
В ЄС сповістили про кінець високих субсидій на поновлювані 

джерела енергії

The European Commission issued new guidelines which could end costly and

controversial subsidies for renewable energy, opening the way for state-aid backing

of gas or coal-fired electricity generation projects. "The ultimate aim of the market is

to deliver secure and affordable energy for our citizens and business. When the

sun is not shining and the wind is not blowing, electricity must still be produced,"

EU Energy Commissioner Guenther Oettinger said. To ensure back-up generating

capacity, new power plants would be needed, and these could get state backing.

Європейська комісія опублікувала нові рекомендації, які могли б покласти

край дорогим і спірним субсидіям для відновлюваних джерел енергії,

відкривши дорогу для державної допомоги підтримці газу або вугільних

проектів з вироблення електроенергії. «Кінцева мета ринку є надання

безпечного і доступного енергопостачання для наших громадян і бізнесу.

Коли сонце не світить, а вітер не дме, електроенергія як і раніше повинна

вироблятися», сказав комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер. Для

забезпечення резерву генеруючих потужностей, нові електростанції

будуть необхідні, і вони могли б отримати державну підтримку.

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

http://www.euea-energyagency.org/
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29.11 Ivankivska bio-thermal PP received the "green" tariff 29.11 Іванківська біо-ТЕЦ отримала "зелений" тариф

NERC has set "green" tariff for the first stage of Biohazenerho LLC power plant,

which is the developer and owner of the first in Ukraine bio-TPP that works on

wooden cod. The starting capacity of the first stage bio-TPP, located in Ivankov

(Kiev region), is 6 MW, and 18 MW are still expected. According to the Ivankiv bio-

TPP management, "green" tariff will allow the station fully recoup the cost of its

construction and commissioning in approximately four years.

НКРЕ встановила "зелений" тариф для першої черги електроцентралі

ТОВ "Біогазенерго", яке є девелопером і власником першої в Україні

біоТЕЦ, що працює на деревній трісці. Потужність першої черги біоТЕЦ,

що розташована в Іванкові (Київська область), становить 6 МВт, загальна

очікувана − 18 МВт. Як стверджує керівництво Іванківської біоТЕЦ,

отримання "зеленого" тарифу дозволить станції повністю окупити витрати

на її будівництво та введення в експлуатацію приблизно за чотири роки.

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

22.11 150,975,000 gallons of biofuels will be produced in 2016– study 22.11
У 2016 році буде вироблено 150,975 млн. літрів біопалива - 

дослідження

Indian consulting company MarketsandMarkets released a report describing the

trends in production and consumption of biofuels, given the impact of commodity

prices, prospective and market regulations. According to a new report the biofuels

increase production (bioethanol and biodiesel) is expected the in countries such as

USA, Brazil , France, Spain , India, Colombia , Thailand , Sweden, Belgium and the

Netherlands - from 102.896 million liters in 2011 to 150 975 000 liters in 2016 with

a compound annual growth rate of 8 percent. High growth rates will be

demonstrated by Sweden (32.2 %), Colombia (24.4 %), India (19.7 %) and

Thailand (16.3 %). These countries are chosen based on their production of

biofuels and GDP growth over the past two years.

Індійська консалтингова компанія MarketsandMarkets оприлюднила звіт,

що описує тенденції у виробництві та споживанні біопалива, враховуючи

вплив цін на сировину, можливості та регулювання ринків. Відповідно до

нового звіту, очікується зростання виробництво біопалива (біоетанолу та

біодизеля) у таких країнах, як США, Бразилія, Франція, Іспанія, Індія,

Колумбія, Таїланд, Швеція, Бельгія і Нідерланди - з 102,896 млн. літрів у

2011 році до 150,975 млн. літрів у 2016 році із сукупним середньорічним

темпом зростання 8 відсотків. Високий темп зростання демонструють

Швеція (32,2%), Колумбія (24,4%), Індія (19,7%) і Таїланд (16,3%). Ці

країни обрані на основі виробництва в них біопалива і темпів зростання

ВВП протягом останніх двох років.

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

28.11 Solar market of Ukraine is the most attractive in Eurasia – study 28.11
Сонячна енергетика України є найбільш привабливою у Євразії - 

дослідження

In the end of 2012 Ukrainian solar energy had 372 MW of installed capacity, which

is 182 MW (95.8 %) more than the previous year. This data was released within the

latest market review, prepared by Energici Holdings Inc. Comparing to other

markets, Ukrainian solar sector was ranked 22 in the world and first in Eurasia.

Regulation also seems attractive with all its incentives and policies, in 5 of the 14

categories of research. In terms of market attractiveness, Ukraine performs higher

than average (86 out of 100 points), taking 29 place worldwide. Only 4 categories

(out of 31) were below average comparing to other solar energy markets.

На кінець 2012 року Україна мала 372 МВт встановленої потужності

сонячної енергетики, що на 182 МВт(95,8%) більше за попередній рік. Про

це йдеться у свіжому огляді, підготовленому компанією Energici Holdings

Inc. У порівнянні з іншими ринками, Україна посіла 22 місце у світі та

перше у Євразії. Регулювання також є привабливим, зі стимулами та

політиками у 5 з 14 категорій дослідження. З точки зору привабливості

ринку, Україна демонструє вищий за середній показник (86 зі 100 балів),

займаючи 29 місце у глобальному масштабі. Лише 4 показника (із 31)

були нижчими у порівнянні з іншими ринками сонячної енергетики.

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

07.11 "Kvazar" is ready to provide 63% of LCR for solar market in Ukraine 07.11
«Квазар» готовий забезпечити 63 % «місцевої складової» у проектах 

сонячних електростанцій

Ukrainian manufacturer of solar panels and spare parts, "Kvazar" can provide solar

power developers with the up for 63 % of needed equipment that will enable

companies meeting LCR, which is set by the legislation of the country to obtain

preferential "green tariff", it was announced by Alexander Yudenko, CTO at

"Rvazar" during the REF - 2013 Kyiv. In order to provide the market with Ukrainian

solar equipment, the company is considering the possibility to increase the capacity

of all production lines.

Національний український виробник сонячних панелей та комплектуючих,

компанія «Квазар», за допомогою своєї продукції може забезпечити

девелоперів сонячних електростанцій можливістю відповідати вимогам

«місцевої складової», що установлені законодавством країни для

отримання пільгового «зеленого тарифу» на 63%. Про це заявив

технічний директор компанії «Квазар» Олександр Юденко на форумі REF -

2013 Kyiv. Для того, щоб забезпечити ринок сонячної енергетики

продукцією українського виробництва компанія розглядає можливості

збільшити потужності виробничих ліній.

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

12.11 Changes that Ukrainian hydro might face undergoing the reform 12.11 Зміни, що внесе реформа у роботу великих гідро станцій

Minister of Energy and Coal Industry Eduard Stavytskyi and the European

Investment Bank (EIB) signed Declaration of intent for cooperation in financing

projects in the hydropower industry in Ukraine. It is expected to attract credit

resources of several international financial institutions and banks that are interested 

in building project Kanivska GPP including the EIB, which signed the aforesaid

Declaration. It is planned to attract international funding for up to 70 % of the total

project costs, which is more than UAH 12 billion. The remaining funds

“Ukhidroenerho” will draw from the sale of the electricity and the minor part will be

raised within the governmental program for revitalization of the economy in the

2013-2014.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький

підписав із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) Декларацію про

наміри стосовно співробітництва у сфері фінансування проектів у

гідроенергетичній галузі України. Очікується залучити кредитні кошти

кількох міжнародних фінансових інституцій та банків, які зацікавились

проектом будівництва Канівської ГАЕС. Серед цих установ і ЄІБ, з яким

підписано вищеназвану Декларацію. Фінансування з боку міжнародних

структур заплановано на рівні 70% від загальної вартості проекту, яка

складає понад 12 млрд. грн. Решту коштів "Укгідроенерго" забезпечить за

рахунок надходжень від продажу на ринку електроенергії, а частину

планує залучити за урядовою програмою активізації економіки на 2013-

2014 рр.

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

20.11 Turkish Guris Insaat acquires more than 50% of West-Crimean WPP 20.11 Турецька Guris Insaat придбає більше 50% Захiдно-Кримської ВЕС

Antimonopoly committee allowed the company Guris Insaat ve Muhendislik AS

(Turkey) to buy over 50% stake of the share capital of the West-Crimean Wind

Power Plant (Chotnomorsk, Crimea). Guris Insaat Company conducts activities in

the field of investments, construction and tourism. The main activity West-Crimean

WPP is electricity production. At present capacity of the WPP is 250 MW.

Антимонопольний комiтет дозволив компанiї Guris Insaat ve Muhendislik

A.S. (Туреччина) купити частку в обсязi понад 50% статутного капiталу

Захiдно-Кримської вiтряної електростанцiї (Чорноморськ, Крим). Компанiя

Guris Insaat здiйснює дiяльнiсть у сферi iнвестицiй, будiвництва й туризму.

Основним видом дiяльностi Захiдно-Кримської ВЕС є виробництво

електричної енергiї. На сьогоднi потужнiсть Захiдно-Кримськоi ВЕС

становить 250 МВт.

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

01.11 Ukraine will supply towers for wind farm in Kazakhstan 01.11 Україна поставлятиме вежі для ВЕС у Казахстані

"Furlender Windtechnology" from Kramatorsk, Ukraine, won the tender for the

supply of 22 steel towers of up to one hundred meters height and the same amount

of wind turbines of 2 MW each to Kazakhstan. The total capacity of the first Wind

Plant in Emertau, Akmola region, will reach 45 MW. This will be enough to meet the

needs of the whole city.

Краматорські машинобудівники з «Фурлендер Віндтехнолоджі» вибороли

тендер на поставку до Казахстану 22 сталеві вежі висотою в сто метрів і

стільки ж вітроустановок потужністю 2 МВт кожна. Загалом потужність

першої вітростанції в Емертау, що в Акмолинської області, складе 45 МВт.

Цього достатньо для потреб цілого міста.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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28.11 EBRD will change its crediting strategy for the energy companies 28.11 ЄБРР змінить стратегію кредитування енергокомпаній

In early 2014, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

intends to adopt a new strategy of cooperation with Ukraine, which will clearly

define the rules for investment in the energy sector. Most likely the bank will

expand the financing of projects in the field of renewable energy in Ukraine.

На початку 2014 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)

має намір прийняти нову стратегію співпраці з Україною, в якій будуть

чітко прописані правила інвестування в енергетику. Швидше за все банк

розширить фінансування проектів в галузі відновлювальної енергетики в

Україні.

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

27.11 Dnipropetrovsk is to attract 20 million euro from EBRD for energy efficiency 27.11
Дніпропетровськ залучить 20 млн. євро в ЄБРР на 

енергоефективність

Dnipropetrovsk City Council decided to engage with the European Bank for

Reconstruction and Development for the loan of 20 million EUR to implement

energy efficiency projects in state-funded institutions. The funds will be used for the

reconstruction of the budgetary institutions mostly- kindergartens, schools, clinics,

which do not meet current standards of energy efficiency, requiring insulation of

walls, basements, roofs.

Дніпропетровська міська рада на сесії 27 листопада вирішив залучити в

Європейського банку реконструкції та розвитку кредит на суму 20 млн.

євро для реалізації проекту підвищення енергоефективності в бюджетних

установах. Ухвалено рішення про залучення коштів на реконструкцію

більшої частини бюджетних установ, а саме - дошкільних установ, шкіл,

поліклінік, які побудовані з відступом від чинних норм із

енергоефективності, які вимагають доопрацювання із утеплення стін,

підвалів, покрівель.

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

14.11
EIB provides EUR 200 million for the modernization of Ukrainian 

hydroelectric power plants
14.11 ЄІБ надасть 200 млн. євро на модернізацію українських ГЕС

The European Investment Bank signed an agreement with Ukraine for a loan of

200 million euros for the "Rehabilitation of Hydropower" project. As a result of this

project it is expected to systematically improve the operational stability and

reliability of power supply due to increased Ukrainian power grid regulations,

increased efficiency and safe operation of hydropower plants" – informs the

statement. The total project cost will reach 690 million euros, including EIB loan for

20 years by 2% per annum. EIB rehabilitation of the power system project is a

continuation of a fruitful cooperation with Ukraine, which runs from 2007. The

amount of bank loans to the country totaled 1.3 billion euros, making EIB the most

significant energy investor in Eastern Europe.

«Європейський інвестиційний банк уклав угоду з Україною про надання

кредиту у розмірі 200 млн. євро на реалізацію проекту «Реабілітація

гідроелектростанцій». В результаті реалізації цього проекту очікується

системне поліпшення оперативної стабільності і надійності

електропостачання у зв'язку зі збільшенням регулюючих потужностей

енергосистеми України, підвищенням ефективності і рівня безпечної

експлуатації ГЕС», - говориться в повідомленні. Загальна ймовірна

вартість проекту становить 690 млн. євро, у тому числі за рахунок позики

ЄІБ строком на 20 років по 2% річних. Фінансування ЄІБ проектів з

реабілітації енергосистеми є продовженням плідної співпраці з Україною,

яка триває з 2007 року. Обсяг наданих нашій країні кредитів банком

становив 1,3 млрд. євро, що робить його найвагомішим енергетичним

інвестором у Східній Європі.

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

04.11
The World Bank will provide USD 350 million for the modernization of district 

heating in Ukraine
04.11

Світовий банк виділить 350 млн. доларів на модернізацію 

теплопостачання в Україні

The project preparation period includes a pre-feasibility study (FS) of 6 communal

services agencies in Vinnitsa, Ivano-Frankivsk, Kamyanets-Podilsk, Mykolaiv,

Kharkiv and Kherson. The next step is to prepare feasibility studies for businesses

Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Chernigov and Donetsk. The press service of the

Ministry of Regional Development also reminds that the beginning of the project is

scheduled for the second half of 2014 with the implementation period of 6 years.

В рамках підготовки до проекту розроблено попередні техніко-економічні

обґрунтування (ТЕО) модернізації 6 комунальних підприємств Вінниці,

Івано-Франківська, Кам`янця-Подільського, Миколаєва, Харкова і Херсона.

На черзі підготовка ТЕО для підприємств Дніпропетровська, Кіровограда,

Чернігова і Донецька. У прес-службі Мінрегіону також нагадали, що

початок реалізації проекту заплановано на ІІ півріччя 2014 року. А термін

його реалізації – 6 років.

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

04.11
NEFCO will provide UAH 4 million for energy saving in Lutsk schools and 

kindergartens 
04.11

NEFCO виділить 4 млн. грн. на енергозбереження шкіл і дитсадків у 

Луцьку

Lutsk city council approved the involvement of the Department of Housing in the

Nordic Environment Finance Corporation (Nordic Environment Finance

Corporation, NEFCO) loan of UAH 4 million is to improve energy efficiency in three

schools, two kindergartens and municipal hospital.

Луцька міська рада схвалила залучення департаментом житлового

господарства в Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic

Environment Finance Corporation, NEFCO) кредиту на суму 4 млн. гривень

для покращення енергозбереження в 3 школах, 2 дитячих садках і міській

лікарні.

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

28.11 Kyoto Climate Extension Stumbled on Ukraine Emission Limit 28.11 Кліматичні переговори ООН спіткнулися об Україну

Climate negotiators’ failure last week, UN Ecological Summit in Warsaw, to set

emission-limiting rules for the Kyoto Protocol’s extension through 2020 was down

to one paragraph on Ukraine’s greenhouse-gas targets, according to the European

Union. Envoys meeting at the United Nations climate talks in Warsaw couldn’t

agree on article “3.7ter,” a paragraph in the Kyoto rules that sets the limit on

countries’ emissions, said Isaac Valero-Ladron, a climate spokesman for the

European Commission. Negotiators have given themselves another seven months

to reach agreement, according to the United Nations Framework Convention on

Climate Change and the EU.

Переговори ООН зі змін клімату у Варшаві, де сторони не домовилися про

обмеження викидів для другого періоду Кіотського протоколу (2013-2020

роки), звелися до одного пункту – цілей України зі скорочення викидів

парникових газів. Про це повідомив представник Європейської Комісії з

питань клімату Ісаак Валеро-Ладрон. За його словами, представники

урядів не дійшли згоди щодо статті "3.7ter" у правилах Кіотського

протоколу, якою встановлюються обмеження на викиди країн. Відтак,

переговори буди відкладені ще на сім місяців, відповідно до повідомлень

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та ЄС.

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

20.11 Ministry of Economic Development stimulates alternative energy production 20.11
Мінекономрозвитку стимулюватиме розвиток альтернативної 

енергетики

Following the request Prime Minister Mykola Azarov First Deputy Prime Minister

Serhiy Arbuzov, the Ministry of Economic Development and Trade has prepared a

bill to improve the mechanism of stimulating the production of electricity from

alternative energy sources, the Information-Analytical Bulletin of the Cabinet of

Ministers of Ukraine informs.This measure introduces amendments to the Law of

Ukraine "On electric power industry" and reduces the size of the "local" component

in establishing of the "green" tariff for renewable energy facilities from 50% to 25%.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало зміни до

Закону України «Про електроенергетику», якими передбачено зменшення

розміру частки «місцевої» складової при встановленні «зеленого» тарифу

для об’єктів відновлюваної енергетики, зокрема тих, що вироблятимуть

електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання, біомаси та

біогазу. Зменшення розміру «місцевої» складової з 50% до 25% при

застосуванні «зеленого» тарифу сприятиме виконанню Україною

положень угоди СОТ та міжнародних зобов’язань України.

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

Energy Strategy of Ukraine Енергетична стратегія України

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

3

http://delo.ua/business/ebrr-smenit-strategiju-kreditovanija-energokompanij-220724/?supdated_new=1385992363
http://delo.ua/business/ebrr-smenit-strategiju-kreditovanija-energokompanij-220724/?supdated_new=1385992363
http://ua-energy.org/post/39320
http://ua-energy.org/post/39320
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/e_ib_nadast_200_mln_e_vro_na_modernizatsiyu_ukraiinskih_ges_1884580
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/e_ib_nadast_200_mln_e_vro_na_modernizatsiyu_ukraiinskih_ges_1884580
http://ua-energy.org/post/38497
http://ua-energy.org/post/38497
http://ua-energy.org/post/38454
http://ua-energy.org/post/38454
http://www.bloomberg.com/news/2013-11-27/kyoto-climate-deal-extension-stumbled-on-ukraine-emission-limit.html
http://ua-energy.org/post/39402
http://elektrovesti.net/28151_s-2014-goda-9-oblenergo-perekhodyat-na-novuyu-sistemu-tarifoobrazovaniya
http://ua-energy.org/post/39071


Newsletter 

November, 2013

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство

European-Ukrainian Energy Agency

Інформаційний бюлетень

Листопад, 2013

14.11 Starting in 2014 9 power supply companies are shifting to a new tariff system 14.11
З 2014 року 9 обленерго переходять на нову систему 

тарифоутворення 

Stimulating tariff system is to be used by 9 utility companies that have applied to

NERC for the tariff approval. The new tariff system is consistent with the updated

Energy Strategy of Ukraine, according to which the development of distribution

networks need an investment of UAH 134 billion. This will require an annual

investment increase from UAH 4.8 billion to UAH 7 billion.

На систему стимулюючого тарифоутворення перейдуть 9

енергопостачальних компаній, які подали заявки в НКРЕ. Нова система

тарифоутворення узгоджується з оновленою Енергетичною стратегією

України, згідно з якою у розвиток розподільних мереж необхідно вкласти

134 млрд. грн. Це вимагатиме збільшення щорічних інвестицій з 4,8 млрд.

грн. до 7 млрд. грн.

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

13.11
Ukraine will conduct negotiations with French EDF trying to increase 

electricity exports to EU
13.11

Україна проведе переговори з французькою EDF про збільшення 

експорту електроенергії в ЄС

Ministry of Energy and Mines on November 18 is to negotiate with the French

energy company Electricite de France (EDF) on the matter of the company’s

practical involvement in projects called to increase electricity exports from Ukraine

to the European Union. The minister said the commissioning of three HVDC will

allow three times increase of the energy exports from Ukraine in the Western

direction. Mr. Stavytsky also added that this project is of a big interest to some

Ukrainian investors, in particular, DTEK owned by Rinat Akhmetov, as Ukraine's

largest electricity exporter to EU.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості 18 листопада проведе

переговори з французькою енергетичною компанією Electricite de France

(EDF) про її практичну участь у реалізації проектів щодо збільшення

експорту електроенергії з території України в країни Європейського

Союзу. За словами профільного міністра, введення в експлуатацію трьох

вставок постійного струму дозволить втричі збільшити експорт

електроенергії з території України в Західному напрямку. Також

Ставицький додав, що інтерес до даного проекту проявляють українські

інвестори, зокрема, компанія ДТЕК Ріната Ахметова, як найбільший в

Україні експортер електроенергії до Європи.

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

07.11 Up to 30% of gross energy consumption goes for the lightening – expert 07.11 До 30% валових енерговитрат припадає на освітлення − експерт

During 5th International Investment Business Forum on Energy Efficiency and

Renewable Energy Sergey Dyachenko, Head Complex Analysis and Forecasting

Office said that today in Ukraine almost 30% of gross energy consumption

accounts for lighting. As a transitional solution to this situation, the expert sees

gradual replacement of the old bulbs to LED, "Even if you use LEDs of not the last,

but only the first generation, we can still cut costs, 8-12 times".

Голова Бюро комплексного аналізу та прогнозу Сергій Дяченко на

VМіжнародному інвестиційному бізнес-форумі з питань

енергоефективності та відновлюваної енергетики розповів, що на сьогодні

в Україні майже 30% валових енерговитрат припадає на освітлення. Вихід

із цієї ситуації експерт бачить у тому, щоб поступово замінювати старі

лампи на світлодіодні: «Навіть якщо використовувати світлодіоди не

останнього, а всього лише першого покоління, ми зможемо скоротити

витрати в 8-12 разів».

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

05.11 Stavitskiy signed a declaration of "Green Cross" 05.11 Ставицький підписав декларацію з "Green Cross"

Eduard Stavitskiy, Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine and President of

the international environmental organization "Green Cross" Jan Kulchyk signed a

joint declaration of alternative energy strategic development support in Ukraine.

Minister also said that Ukraine expects a lot from the cooperation with the

international organization "Green Cross", because this project involves using the

European model of cooperation and dialogue scenario. "We hope that we get not

only information and intellectual support but investment as well. I suppose that the

first projects under this Declaration, which will be developed by the commission

under command of Mr. Kulchyk, will foster the integration of our energy system with

the grid of the European Union" said Eduard Stavitskiy.

Едуард Ставицький та президент міжнародної екологічної організації

"Green Cross" Ян Кульчик підписали спільну Декларацію підтримки

стратегічного розвитку альтернативної енергетики в Україні. Він також

зазначив, що Україна багато очікує від співпраці з міжнародною

організацією "Green Cross", оскільки такий проект передбачає

європейську модель співробітництва і діалогу. "Ми сподіваємось, що

отримаємо не тільки інформаційну та інтелектуальну підтримку, а ще й

інвестиції. Я розраховую на те, що першими проектами в рамках

підписаної Декларації, які розроблятимуться комісією на чолі з паном

Кульчиком, стануть ті проекти, які пришвидшать інтеграцію нашої

енергетичної системи в енергосистему Євросоюзу", сказав Едуард

Ставицький.

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

04.11 160 more boilers are to use alternative fuels in Ukraine 04.11 Україна перевела на альтернативні види палива 160 котелень

160 boilers were reconstructed to use alternative fuels instead of fossil fuels and

another 700 had some energy efficiency measures implemented, which was

informed by the press service of the Minister of Regional Development,

Construction and Housing and Communal Services, citing Gennady Temnik, the

head office.

В Україні з початку року на альтернативні види палива були переведені

160 котелень, а капітальний ремонт для підвищення енергоефективності

було проведено ще у майже 700 котельнях, повідомила прес-служба

Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства з посиланням на главу відомства Геннадія Темника.

For more information read here (in Russian) 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)

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 
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http://www.greenpowerconferences.com/EF/?sSubSystem=Prospectus&sEventCode=WE1401RO&sSessionID=873267ql67t6mp8encngggphf3-2055394
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