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EUEA Newsletter Інформаційний бюлетень ЄУЕА 

In 2014 EUEA Newsletter will be a semimonthly edition of selected news delivered to

your mail box.

У 2014 році Інформаційний бюлетень ЄУЕА виходитиме двічі на місяць.

13.12 EUEA visited the press-tour to Yagotyn 13.12 ЄУЕА відвідали прес-тур до м. Яготин

On December 13, 2013 during a press-tour to the town of Yagotyn, Kyiv region,

Polish-Ukrainian Cooperation Foundation PAUCI presented the results of the project

"Complex thermal isolation of the kindergarten in Yagotyn town: European approach"

that was implemented during 2012-2013 and supported by the European Union.

13 грудня 2013 року під час прес-туру до міста Яготин, Київської області,

Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ презентувала результати

проекту «Комплексна термомодернізація дитячого садка в м. Яготин:

європейські підходи» що впроваджувався протягом 2012-2013рр. за

підтримки Європейського Союзу.

For more information read here більш детально читати тут 

20.12 Denmark tops EU security league, while Ukraine is 77 out of 124 countries 20.12 Данія лідирує за енергобезпекою в ЄС, Україна - 77 з 124 країн

Denmark’s wind-rich energy system offers the most secure supply in the EU,

according to rankings by the World Economic Forum. The list considered the power

systems of 124 countries and was drawn up with help from a panel of experts and the

consultancy Accenture (The Global Energy Architecture Performance Index Report

2014). The index includes country’s progress in economic growth and development,

ecological sustainability, energy access and security.

Енергетична система Данії пропонує найбільш безпечне постачання в ЄС,

відповідно до оцінок Світового економічного форуму. Йдеться про Індекс

продуктивності світової енергетичної архітектури 2014 (The Global Energy

Architecture Performance Index Report 2014). У списку представлені

електроенергетичні системи 124 країн, і він був складений експертами

компанії-консультанта Accenture. Серед елементів рейтингу аналізуються

економічне зростання і розвиток, екологічна сталість, доступ до енергії і

безпека.

For more information read here більш детально читати тут 

18.12 EU probes Germany energy price breaks for business 18.12 ЄС досліджує німецькі пільги для енергетичного бізнесу

The European Commission opened a probe Wednesday into German help for large

companies amid its green energy shift, sparking a warning from Chancellor Angela

Merkel that Berlin would fight back. Germany, to support wind, solar and other

renewables under its nuclear phase-out, imposes a surcharge on electricity bills but

reduces this levy for energy-intensive companies that face international competition.

Merkel, speaking to parliament on Wednesday, denied that the rebate distorts

competition and warned that scrapping it would hurt German businesses and cost

jobs in Europe's largest economy. "As long as there are European countries where

industrial-use electricity is cheaper than in Germany, I can't see how we are

contributing to a distortion of competition," Merkel said.

Європейська комісія відкрила справу щодо допомоги великим компаніям в

Німеччині на тлі її переходу до зеленої енергії, що викликало попередження

від канцлера Ангели Меркель, що Берлін буде чинити опір. Німеччина, для

підтримки вітру, сонця та інших відновлюваних джерел енергії в рамках

своєї поетапної відмови від ядерної енергетики, накладає додатковий

податок на рахунки за електроенергію, але знижує цей збір для

енергоємних компаній, які стикаються з міжнародною конкуренцією.

Меркель, виступаючи перед парламентом у середу, заперечувала, що

знижка спотворює конкуренцію і попередила, що скасування пільг

загрожувало б німецьким підприємствам скороченням робочих місць. "Поки

є європейські країни, в яких промислове використання електроенергії

коштує дешевше, ніж у Німеччині, я не бачу, як ми робимо свій внесок до

спотворення конкуренції", сказала Меркель.

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

16.12 EU Council Report must give impetus to complete Internal Energy market 16.12 В Європі радяться, як посилити "спільний голос" в енергетиці

TTE (energy) Council in Brussels endorsed the Council Report on the review of

developments of the external dimension of the EU energy policy, informed BC the

Energy Ministry of Lithuania. “The Report emphasizes the need to take every effort

to ensure a level playing field with third countries. Member States agree that this

should be based on principles of reciprocity, transparency, fairness, non-

discrimination and openness to competition. They also consider it essential that EU

legislation is applied to all entities that operate within the Internal Energy Market.

These principles should be taken into account when preparing EU trade agreements”

– said Minister Jaroslav Neverovic.

Рада ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики схвалила звіт

щодо огляду зовнішнього виміру енергетичної політики ЄС. "Звіт наголошує

на потребі докласти всіх зусиль для забезпечення однакових правил гри з

третіми країнами. Країни-члени ЄС погоджуються, що вони мають

ґрунтуватися на принципах взаємності, прозорості, справедливості,

недискримінаційності та відкритості для конкуренції. Вони також вважають

суттєвим, щоб законодавство ЄС застосовувалося до всіх юридичних осіб,

що працюють в рамках внутрішнього енергетичного ринку", заявив міністр

енергетики Литви (головує в Раді ЄС) Ярослав Неверовіч. 

For more information read here більш детально читати тут 

02.12 Experience: Dutch Renewable Energy Subsidy Scheme (SDE+) 2014 02.12
Досвід: Голландська схема субсидіювання відновлюваних джерел 

енергії (SDE +) на 2014 рік

On 1 April 2014, the SDE+ will be opened with a commitment budget of EUR 3.5

billion. The Minister aims to publish the regulation in January 2014 which gives

companies the possibility to duly prepare their application. The methodology of the

SDE+ remains unchanged. However, some small changes will be implemented either

arising from the National Energy Agreement (Nationaal Energieakkoord), or at the

request of the renewable energy sector or to increase the efficiency and

effectiveness of the SDE+.

Доступ до 3,5 млрд. євро бюджетних субсидій SDE + буде відкритим з 1

квітня 2014 року. Міністр планує опублікувати відповідну постанову у січні

2014 року, що надасть компаніям змогу належним чином підготуватися

застосування субсидій. Методологія SDE + залишиться звичною. Тим не

менш, деякі невеликі зміни будуть здійснюватися під випливом внесення

змін до Національної енергетичної угоди (Nationaal Energieakkoord), на

прохання гравців сектора відновлюваних джерел енергії або для

підвищення ефективності та дієвості SDE +.

For more information read here більш детально читати тут (англійською)
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13.12 Global energy demand to increase 35 percent: ExxonMobil 13.12 До 2040 року світовий попит на енергію зросте на 35% - ExxonMobil

Global energy demand is on course to be about 35 percent higher in 2040 than it was

in 2010, ExxonMobil says in its annual long-term energy forecast. China and India

together will account for half of the projected growth in global energy demand, the

report released Thursday noted. "Understanding global energy trends is absolutely

critical for effective energy policy," ExxonMobil chairman Rex W. Tillerson said in a

statement. "The world depends on safe, reliable and affordable energy development

to support economic growth and our modern way of life." ExxonMobil expects natural

gas will become the world's second most-used fuel on an energy-equivalent basis

after oil around 2025 and expects natural gas consumption to rise 65 percent by

2040.

Світовий енергетичний попит на енергію прямує до того, щоб підвищитися

приблизно на 35% у 2040 році порівняно з 2010 роком, повідомила компанія

ExxonMobil у своєму щорічному довгостроковому прогнозі. Як ідеться в

документі, половина прогнозованого зростання припаде на Китай та Індію.

«Розуміння світових енергетичних тенденцій є абсолютно необхідним для

ефективної енергетичної політики», заявив голова ExxonMobil Рекс

Тіллерсон. «Світ залежить від розвитку безпечної, надійної та доступної

енергетики для підтримки економічного зростання та сучасного стилю

життя». В ExxonMobil очікують, що близько 2025 року природний газ стане

другим за споживанням паливом у світі після нафти. У компанії вважають,

що використання газу до 2040 року збільшиться на 65%.

For more information read here більш детально читати тут 

15.12 Sand may be the answer to storing solar energy 15.12 Пісок може бути відповіддю на питання зберігання сонячної енергії

The solar energy hitting Earth each year exceeds the total energy consumed by

humanity by more than 20,000 times. The material they are looking at to store this

thermal energy is one that is in plentiful supply in the UAE – sand. Sand has many

promising properties – it is cheap and it can store thermal energy at a higher

temperature of 1000°C against molten salts’ 600°C. That means hotter steam for the

turbine and more efficient electricity production. The sand-based energy storage

system the Masdar Institute is developing will do away with heat transfer fluids,

pumps and pipes, resulting in a significant reduction in operation cost.

Сонячна енергія , що потрапляє на Землю щороку перевищує сумарну

енергію, споживану людством більш ніж 20 000 разів. Матеріал, який наразі

розглядається для збереження цю теплову енергію - той, який знаходиться

в достатку в ОАЕ - пісок. Пісок має багато перспективних властивостей - це

дешево і він може зберігати теплову енергію при вищій температурі 1000 °

С, ніж розплавлені солі 600 ° С, це означає подачу гарячої пари для турбіни

та більш ефективне виробництво електроенергії. Система зберігання

енергії на основі піску, що розробляється Інститутом Масдар покінчить із

використанням теплоносіїв, насосів і труб, що призводить до значного

зниження експлуатаційних витрат.

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

03.12 Crimean railroad is switching to solar energy 03.12 Кримські залізничники переходять на сонячну енергетику

In order to save the funds, use energy rationally (in particular, by reducing the

consumption of non-renewable sources) as well as to preserve the environment

Pridneprovska railroad settles in their units with environmentally friendly alternative

energy sources. “The first swallow” was the solar system installation on Simferopol

Construction and Mounting Operational Management department building, which

autonomously will provide employees with hot water through the year.

З метою економії власних коштів, раціонального використання

енергоресурсів (зокрема , і шляхом скорочення споживання невідновних ), а

також для збереження навколишнього середовища Придніпровська

залізниця облаштовує в своїх підрозділах екологічно чисті альтернативні

джерела енергії. «Першою ластівкою» стала установка в

Сімферопольському будівельно-монтажному експлуатаційному управлінні

геліосистеми, яка цілий рік і автономно забезпечуватиме працівників

підприємства гарячою водою.

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

23.12 Wind turbine blades production will be started in Ukraine 23.11 В Україні планують розпочати виробництво лопатей для ВЕС

Next year (2014), "FVT-Ukraine" is launching production of blades for wind turbines.

It is expected that the production of structural components will be based on

Kramatorsk heavy machinery plant that has already allocated work-shop for this

project. It is not the first year for "FVT-Ukraine" to produce items such as wind turbine

towers, anchor baskets and making machining cast, hub units and gondolas frame.

At the moment Vestas is to be the major buyer in Ukraine. Such cooperation allows

the company to meet the LCR rule.

Наступного року (2014) компанія "ФВТ-Україна" має намір запустити

виробництво лопатей для вітротурбін. Планується, що виробництво

конструкційного елементу відбуватиметься на базі Краматорського заводу

важкого верстатобудування − під реалізацію цього проекту вже виділено

цех. Завод не перший рік співпрацює з "ФВТ-Україна", виготовляючи такі

елементи вітротурбіни як башти, анкерні кошики, а також здійснюючи

механічну обробку литих ступиць і рам гондол. Наразі, покупцем таки х

турбін в Україні буде компанія Vestas, що дозволить їй повністю відповідати

вимозі місцево складової.

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

27.12 EBRD provides €20 million to improve district heating utilities in Luhansk 27.12
ЄБРР надає 20 мільйонів євро на покращення системи 

централізованого теплопостачання у Луганську

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is providing further

resources to modernise district heating systems in Ukraine, which account for 20 per

cent of the country’s total CO2 emissions and consume almost 44 per cent of its

resources for heat energy. These investments in district heating systems aim to

increase energy and cost efficiencies, improve financial sustainability and support the

regulatory reform of municipal utilities.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) продовжує надавати

кошти на модернізацію систем централізованого опалення в Україні, на які

припадає 20 відсотків загального обсягу викидів CO2 в країні і майже 44

відсотки споживання ресурсів на теплову енергію. Метою цих інвестицій є

підвищення енергетичної та економічної ефективності таких систем,

підвищення фінансової стабільності комунальних підприємств та підтримка

регуляторних реформ в секторі.

For more information read here більш детально читати тут 

19.12 EU will support Ukraine's energy sector 19.12 ЄС фінансово підтримає енергосектор України

The European Union will provide Ukraine with € 45 million to support energy strategy.

As explained by experts from the Ministry of Economic Development and Trade of

Ukraine, the aim of the agreement is to provide Ukraine with assistance with

implementation of a program aimed at the effective fulfilment of the sector’s strategy,

strengthening financial stability and enhancing the environment.

Європейський Союз надасть Україні 45 млн. євро на підтримку енергетичної

стратегії. Як пояснюють фахівці Міністерства економічного розвитку і

торгівлі, метою укладення угоди є надання Україні допомоги для реалізації

програми, спрямованої на ефективне впровадження стратегії розвитку

енергосектору, посилення фінансової надійності в ньому і забезпечення

захисту навколишнього середовища.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
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13.12
New EBRDenergy strategy: roadmap to sustainability 13.12 Нова енергетична стратегія ЄБРР: дорожня карта стійкості

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has adopted

a new strategy that will guide its investments in the energy and natural resources

sector for the next five years. In this strategy the Bank – already the largest investor

in renewable energy and energy efficiency projects in its region of operations – sets

out a commitment to helping its countries of operations move toward a sustainable

energy future. The new strategy also sets out the EBRD's revised policy in two key

areas. In the document, the Bank builds on its well-established support for

the Extractive Industries Transparency Initiative by requiring clients operating in the

extractive industries sector to disclose subsoil contracts and licenses as well as all

payments they make to local and national authorities.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв нову стратегію,

яка спрямовуватиме свої інвестиції в енергії та природних ресурсів галузі на 

найближчі п'ять років. У рамках цієї стратегії банк - вже є найбільшим

інвестором в поновлювані джерела енергії та енергоефективність проектів у

регіоні операцій - викладається прихильність справі надання допомоги

країнам операцій рухатися до сталого енергетичного майбутнього. Нова

стратегія також встановлює переглянуту політику ЄБРР в двох ключових

областях. У документі, Банк спирається на його усталеною підтримкою

ініціативи прозорості у видобувних галузях, вимагаючи клієнтів, що

працюють в секторі видобувних галузей розкривати контрактів на

надрокористування та ліцензій, а також всі платежі, які вони роблять, щоб

місцеві та національні влади.

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

10.12 EBRD tackles energy efiiciency of public buildings in Ukraine 10.12
ЄБРР вирішує проблеми енергоефективності громадських будівель в 

Україні

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is providing a loan

of up to €10 million, with an option to increase the loan to €20 million in the future, to

finance energy efficiency measures in public buildings in the city of Dnipropetrovsk,

one of Ukraine’s largest municipalities. The project, which is co-financed by a €2.5

million grant from the Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental

Partnership (E5P)* – to which the EU is the largest contributor – will establish a pilot

scheme of regulatory and contractual arrangements for financing energy

performance contracts through private companies and banks.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) надає кредит у розмірі

до 10 млн. євро , який в майбутньому може бути збільшений до 20 млн., на

фінансування заходів з підвищення енергоефективності громадських

будівель в Дніпропетровську, одному з найбільших муніципалітетів України.

Проект, який спільно фінансується за рахунок гранту в розмірі 2,5 мільйона

євро, наданого Фондом Східноєвропейського партнерства з

енергоефективності та екології (E5P)*, найбільшим донором в якому є ЄС,

встановлять пілотну схему для нормативних і договірних механізмів

фінансування контрактів на забезпечення енергоефективності через

приватні компанії і банки.

For more information read here більш детально читати тут 

05.12
Swiss government will finance the modernization of Zhytomyr communal 

energy service
05.12

Уряд Швейцарії профінансує модернізацію 

"Житомиртеплокомуненерго"

Swiss Cooperation Bureau proposed of 10.12 million euro grant to Zhytomyr city

administration for modernization of local communal energy service. It was announced

by Vladimir Deboy, Mayor of Zhytomyr during the "Covenant of Mayors - changes

vector for the European Neighborhood region and Central Asia" forum.

Швейцарське бюро співробітництва запропонувало Житомиру ґрант в

розмірі 10-12 млн. євро на модернізацію «Житомиртеплокомуненерго». Про

це повідомив мер міста Володимир Дебой під час форуму «Угода Мерів —

вектор змін для регіону Європейського сусідства і Центральної Азії».

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

05.12 In Kiev will test elements "ESCO mechanism" 05.12 У Києві випробують елементи "ЕСКО-механізму"

The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) and CE “Project

Implementation Unit for Energy Saving in Public Buildings of Kyiv” signed loan

agreements for projects “Energy Saving” and “Thermal Sanitation in public

institutions of Kyiv”. Implementation will be based on “ESCO mechanism” individual

elements (return on investment through savings within energy budget of urban

institutions.

Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO) і КП «Група

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і

громадських будівлях м. Києва» підписали кредитні угоди для реалізації

проектів «Енергозбереження» та «Термосанація у бюджетних установах м.

Києва». Реалізація здійснюватиметься на основі окремих елементів «ЕСКО-

механізму» (повернення інвестицій за рахунок зекономлених коштів

міського бюджету на енергозабезпечення установ).

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

24.12 75% of "Volynoblenergo" was bought by "Ukristhaz" for UAH 462 million 24.12 75% акцій "Волиньобленерго" купив "Укрістгаз" за 462 млн. грн.

State Property Fund sold 75% of the power supply company "Volynoblenergo" to

"Ukristhaz" (Kyiv) for UAH 462 million during the bidding. "Ukristhaz" is owned by

ITONS Holding Gmb (Austria). For January-September period "Volynoblenergo"

reported a net profit of UAH 17.962 million, with the net revenues increased

compared to the same period of 2012, up 6.7% or UAH 34.717 million to UAH

553.522 million.

Фонд державного майна під час приватизаційного конкурсу продав компанії

"Укрістгаз" (Київ) 75% акцій енергопостачальної компанії "Волиньобленерго" 

за 462 млн гривень. Власником "Укрістгаз" є компанія ITONS Holding Gmb

(Австрія). Січень-вересень "Волиньобленерго" закінчила із чистим

прибутком 17,962 млн. гривень, збільшивши чистий дохід, порівняно з

аналогічним періодом 2012 року, на 6,7%, або на 34,717 млн. гривень до

553,522 млн. гривень.

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

23.12 "DTEK Zahidenergo" borrowed UAH 60 million 23.12 "ДТЕК Захiденерго" позичила 60 мільйонів

Power generating company "DTEK Zahidenergo" (Lviv), part of DTEK Holdings

Limited (Cyprus) obtained credit of UAH 60 million. This was announced by "DTEK

Zahidenergo" on the State Procurement Office web portal. Credit period: December

2013 - May 2017. Interest rate is 9.8% per annum for loans in dollars. Reference:

DTEK owns 70 % of "DTEK Zahidenerho ". 25% "DTEK Zahidenergo" shares is in

the authorized fund the National Joint Stock Company "Energy Company of Ukraine"

(Kyiv).

Енергогенеруюча компанiя "ДТЕК Захiденерго" (Львiв) залучила в

холдингової компанii групи ДТЕК DTEK Holdings Limited (Кiпр) кредитну

лiнiю в сумi, еквiвалентнiй 60 млн. гривень. Про це сказано в повiдомленнi

"ДТЕК Захiденерго", оприлюдненому на веб-порталi державних закупiвель.

Строк кредитування: грудень 2013 року - травень 2017 року. Процентна

ставка - 9,8% річних для кредитування в доларах. Як повiдомляло

агентство, ДТЕК володіє 70% "ДТЕК Захiденерго". 25% акцiй "ДТЕК

Захiденерго" перебуває в статутному фондi Нацiональної акціонерної

компанії "Енергетична компанія України" (Київ).

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

20.12
The first comprehensive system of electricity was installed in Ukraine using the 

equipment of Schneider Electric
20.12

За участі Schneider Electric в Україні вперше створено комплексну 

систему електропостачання 

For the first time in Ukraine the complex system controlling electrical systems,

automation and security was installed in building in Kyiv. All information on ventilation

systems, air conditioning, water, electricity and consumed resources count will be

forwarded to the central control panel. 

Вперше в Україні в житловому будинку реалізований повний комплекс

систем електропостачання, автоматизації та безпеки. Вся інформація з

систем вентиляції, кондиціонування, водопостачання, електропостачання

та обліку споживаних мешканцями ресурсів зводиться в реальному часі на

центральний диспетчерський пульт.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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19.12
The production of electricity from renewable energy sources in Ukraine for 11 

months has doubled reaching 1.13 billion kWh
19.12

В Україні виробництво електроенергії з ВДЕ за 11 місяців зросло в два 

рази, до 1,13 млрд кВт.год

Power obtained from renewable energy sources (RES) with the exception of large

hydro during January-November 2013 generated 1 billion 132.8 million kWh of

electricity, which is 557.6 million kWh more than in the same period last year,

reported by the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine. The share of

renewable energy sources in total electricity production increased from 0.32% in

January-November 2012 to 0.65% in January-November 2013.

Електростанції на поновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) за винятком

великих гідроелектростанцій в січні-листопаді 2013 р. згенерували 1 млрд

132,8 млн кВт.год електроенергії, що на 557,6 млн кВт.год більше, ніж за

аналогічний період минулого року, сказано в матеріалах Міністерства

енергетики та вугільної промисловості України. Частка електроенергії з ВДЕ

в загальному обсязі виробництва зросла з 0,32% у січні-листопаді 2012 р.

до 0,65% у січні-листопаді 2013 р.

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

19.12 DTEK to invest in regional development 19.12 ДТЕК інвестуватиме в розвиток регіонів

DTEK Coordination Committee held a conference on social partnership (KKSP) with

the participation of mayors of the towns of the company’s business location,

representatives of international donors, governmental funds and public organizations.

Thanks to cooperation with DTEK, small Ukrainian cities can not only restore the

social infrastructure and solve immediate problems but also attract foreign

investment in local development. Currently DTEK summarizes the impacts of social

programs in 2013. Investment in social projects as part of the corporate strategies in

2013 exceeded UAH 120 million.

ДТЕК провів конференцію Координаційного комітету соціального

партнерства (ККСП) за участю мерів міст свого бізнесу , представників

міжнародних донорів , державних фондів та громадських організацій .

Завдяки співпраці з ДТЕК , невеликі українські міста можуть не тільки

відновлювати соціальну інфраструктуру і вирішувати нагальні проблеми , а

й залучати зовнішні інвестиції в розвиток. В даний час ДТЕК підбиває

підсумки соціальних програм 2013 року. Інвестиції в соціальні проекти в

рамках стратегій склали цьогоріч понад 120 млн. грн.

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

11.12 The annual export access crossing claim 5 companies –UkrEnergo 11.12
На річний доступ до експортного перетину претендують 5 компаній – 

«Укренерго»

GE Ukrenergo received bids from five companies for 49 lots of access Ukrainian

bandwidth interstate power networks to export electricity within the period from 1

January to 31 December 2014. Together with the energy holding company owned by

Rinat Akhmetov - LLC DTEK Trading Ltd., DTEK Skhidenergo other 3 companies are

to participate in the auction GE Ukrinterenergo, Donbasenergo LLC owned by Igor

Humenyuk and barely known company “TEK”. UkrEnergo also noted that all 5

companies meet the criteria of foreign economic contracts approved by system

operator in accordance with the terms of technical support availability and paid

guarantee fees.

ДП «НЕК «Укренерго» отримала заявки від п’ятьох претендентів на 49 лотів

з доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

України для експорту електричної енергії в період з 1 січня до 31 грудня

2014 року. Крім компаній енергохолдингу Ріната Ахметова - ТОВ «ДТЕК

Трейдінг», ТОВ «ДТЕК Східенерго» - взяти участь в аукціоні зголосилися

держпідприємтсво "Укрінтеренерго", ПАТ «Донбасенерго» Ігоря Гуменюка, і

маловідоме ТОВ «ТЕК». В «Укренерго» також зазначають, що усі 5 компаній

мають зовнішньоекономічні контракти, погоджені системним оператором у

частині технічного забезпечення, та сплатили гарантійні внески.

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

06.12 Heating system of Ukraine suffers from three problems – expert opinion 06.12 Теплопостачання України страждає від трьох проблем – експерт

Today Ukraine has a number of serious problems that make heating system non-

sustainable and inefficient, said Arsentiy Blashchuk, President of the Interdisciplinary

Association "Ukrteplokomunenergo." Among the problems expert identified major

three: the debt based on the difference in tariffs for heating, natural gas prices,

insecurity of investments within the heating industry.

На сьогодні Україна має декілька серйозних проблем, без яких

забезпечення сталого теплопостачання є неефективним, заявив Арсентій

Блащук, президент Міжгалузевої асоціації "Укртеплокомуненерго". Серед

проблем експерт виділив три основні: заборгованість з різниці в тарифах на

теплопостачання, ціна на природний газ, незахищеність інвестицій в галузь

теплопостачання.

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

05.12
Ministry of Regional Development will act as national coordinator of the 

Covenant of Mayors in Ukraine
05.12 Мінрегіон буде Національним координатором Угоди Мерів в Україні

Ministry of Regional Development and Communal Services of Ukraine will take over

the functions of the Covenant of Mayors initiative coordinator in Ukraine. This was

announced by Natalie Oleinyk, Director of the Department of Reform Strategy at the

Forum "Covenant of Mayors - changes vector for the European Neighborhood region

and Central Asia". The agreement with the European Commission is being developed 

now; the major Ministry’s commitments will be: support in fundraising and

implementation of new financial mechanisms together with defining methodology for

reporting and informing the European Commission on the implementation of their

commitments.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального

господарства візьме на себе функцію Національного координатора

ініціативи Угоди Мерів в Україні. Про це повідомила директорка

Департаменту стратегії реформування Наталія Олійник під час форуму

«Угода Мерів — вектор змін для регіону Європейського сусідства і

Центральної Азії». Угода з Європейською комісією вже готується, а

основними зобов’язаннями Мінрегіону стануть: підтримка мерів у залученні

коштів та впровадженні нових фінансових механізмів, визначення

методології звітування, інформування Європейської комісії про виконання

зобов’язань учасниками.

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

01.12 NERC decreased “green” tariff rate by 1,3% 01.12 НКРЕ знизила ставки "зелених" тарифів на 1,3%

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 більш детально читати тут 

V European-Ukrainian Energy Day on 29 May, 2014, Kyiv
V Європейсько-Український енергетичний день 29 травня, 2014 в Києві

V EUROPEAN-UKRAINIAN ENERGY DAY

Efficiency and Alternatives: The Search Goes On

European-Ukrainian Energy Agency (EUEA), in cooperation with Forbes

Conferences Ukraine, is honored to invite you the 5th European-Ukrainian Energy

Day, on 29 May 2014 in Kyiv, Ukraine.

V ЄВРОПЕЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ДЕНЬ!

Ефективність та альтернативи: пошуки тривають

Європейсько-українське енергетичне агентство у співробітництві із Forbes

Конференції Україна мають честь запросити Вас на 5-й Європейсько-

Український Енергетичний День, що відбудеться 29 травня 2014 року в

Києві.

For more information read here більш детально читати тут 
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