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28.01 EUEA held a General Meeting 28.01 ЄУЕА провело Загальні збори
On January 28, 2014 EUEA held a General Meeting at the Golden Gate Pub.

Representatives of member companies and guests discussed the main priorities

and activities of the Association for the next year; approved the financial report

for 2013 and confirmed the budget for 2014. Members also re-elected new Board

as well as Chairman and Vice-Chairman. Wolfram Rehbock was elected as a

Chairman of the Board for the first time and Mats Lundin was elected as a Vice-

Chairman. 

Є28 січня 2014 року в приміщенні ірландського Golden Gate Pub, ЄУЕА

провело Загальні Збори. Учасники зустрічі обговорили основні

пріоритети та напрямки діяльності Асоціації на наступний рік, погодили

фінансрвий звіт за 2013 рік та утвердили бюджет на 2014 рік.Також,

члени обрали новий склад Ради, Голову та заступника. Новим Головою

Ради цього року було обрано Вольфрама Ребока, а Матса Люндіна -

заступником Голови Ради.

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

30.01 Oettinger rallies opposition to 2030 CO2 target 30.01 Єврокомісар розкритикував новий кліматичний пакет ЄС

The EU’s energy commissioner, Günther Oettinger, has spoken out against a

planned 40% cut in CO2 emissions across the EU by 2030, just a week after he

helped to launch the policy. Speaking at an ‘Industry Matters’ conference in

Brussels, Oettinger said those who expected the cut to “save the world” were

“arrogant or stupid”, and publicly questioned whether the reduction was even

achievable. The energy commissioner, who argued for a lesser 35% goal behind

the scenes, said the EU was only on track to cut emissions 20% by the decades's

end because of economic crisis and the closure of soviet-era plants in Eastern

Europe.

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер висловився проти

запланованого скорочення на 40% викидів вуглецевого газу у всьому ЄС

до 2030 року всього лише через тиждень після того, як допомагав його

презентувати.Еттінгер сказав, що ті, хто очікують, що скорочення

викидів "врятує світ", є "зарозумілими та нерозумними", і публічно

поставив під сумнів досяжність згаданої цілі взагалі. Еттінгер, який за

лаштунками виступав за меншу ціль в 35%, наголосив, що ЄС

знаходиться лише на шляху до скорочення викидів на 20% до 2020 року

через економічну кризи та закриття старих електростанцій у Східній

Європі.

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

30.01 In the Picture: EU Energy Crisis 30.01 Фокус: Енергетична криза ЄС

Prices for gas and electricity in the EU over the next 20 years will be higher than

in the U.S.; it was concluded by experts of the International Energy Agency (IEA).

"EU prices for imported natural gas are three times higher than in the U.S. and

electricity prices for industry - twice – said IEA chief economist Fatih Birol. - This

gap will continue through at least next two decades". According to analysts, this

situation is partly caused by the desire of the EU to commit to its RES power

generation at the expense of traditional energy, which continues to be extremely

costly.

Ціни на газ та електроенергію в країнах Євросоюзу протягом

найближчих 20 років будуть вищі , ніж у США. До такого висновку

прийшли фахівці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). «Ціни на

імпортований зараз Євросоюзом природний газ в три рази вище, ніж на

ринку США, а ціни на електроенергію для промисловості - в два рази, -

головний економіста МЕА Фатіха Біроля . - Цей розрив збережеться

принаймні в майбутні два десятиліття». На думку аналітиків, подібне

положення частково викликано прагненням Євросоюзу розвивати за

рахунок класичної енергетики її альтернативні види, які продовжують

залишатися вкрай витратними.

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

15.01 Barroso calls for end to binding EU renewables target 15.01
Президент Єврокомісії - проти обов'язкових цілей відновлюваної 

енергетики

If European Commission President Jose Manuel Barroso has his way, the

European Union would do away with its green energy mandate and replace it with 

a voluntary system in which EU member states set their own renewable energy

targets as they see fit. German newspaper Sueddeutsche Zeitung on Wednesday

reported that Barroso is pushing for an end to EU renewable energy mandates

when the current legally binding target expires in 2020. Previous press reports

have said European Commission may downgrade the binding target for a 20%

share of EU energy from renewables by 2020 to a non-binding goal of a 30%

share by 2030. Under Barroso's plan, the EU would have a 24% to 27% share of

green energy and it would be up to individual countries to voluntarily decide how

they promote renewables.

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель Баррозу намагається

покласти край обов’язковим цілям у "зеленій" енергетиці – тому, чого

вимагає Німеччина. Німецька газета Sueddeutsche Zeitung повідомила,

що посадовець просуває закінчення мандатів ЄС з відновлюваної

енергетики після закінчення терміну чинної юридично обов’язкової цілі в

2020 році. Якщо Баррозу досягне свого, ЄС замінить обов'язкову ціль на

добровільну систему, в якій країни-члени ЄС встановлюють власні цілі

відновлюваної енергетики, які вважають за потрібне. За планом

Баррозу, частка "зеленої" енергетики в ЄС досягне 24-27%, і просування

відновлюваних джерел залежатиме від конкретних країн-членів.

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

13.01
The European Commission and the European Parliament will meet in a 

debate on the objectives in the energy sector
13.01

Єврокомісія та Європарламент зійдуться в дискусії щодо цілей в 

енергетиці

http://www.euea-energyagency.org/
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Last week, the European Parliament voted for three targets by 2030 in the field of

energy and climate, boldly supporting energy efficiency raise up to 40%. This

figure corresponds to the predictions of EU "Trends to 2050", published over the

late December 2013. It says that under the default scenario the EU is not able to

carry out set goals till 2050. Joint meeting of environmental and industrial

committees of the European Parliament supported the proposal, which also calls

for reducing greenhouse gas emissions by 40% and achieving 30 % share of

renewable energy by 2030.

Минулого тижня Європарламент проголосував за три обов’язкові

енергетичні та кліматичні цілі до 2030 року, сміливо підтримавши

збільшення енергоефективності до 40%. Ця цифра відповідає прогнозам

у документі ЄС «Тенденції до 2050 року», опублікованому протягом

святкового періоду. У ньому йдеться, що за стандартного сценарію ЄС

не здатний провести декарбонізацію до 2050 року. Спільне засідання

екологічного та промислового комітетів Європарламенту підтримало

пропозицію, яка також закликає до скорочення викидів парникових газів

на 40% і досягнення 30% частки відновлюваних джерел енергії до 2030

року.

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

13.01 Ukraine holds presidency in the European Energy Community in 2014 13.01
У 2014 році Україна головує в Європейському енергетичному 

співтоваристві
"In accordance with the regulations of the Council of Ministers (EEC), the

presidency of EC Member States in the organization is carried out in alphabetical

order. Thus, Ukraine's chairmanship began on January 1 and will end on 31

December 2014", - said the director of information policy MFA of Ukraine Yevhen

Perebeinis. Kyiv has identified the priorities for the presidency, which are

ensuring of the implementation of a number of the Council of Ministers decisions

regarding the implementation of the "third energy package" within the national

legislation of member countries of and a number of other EU policies in the field

of ecology, energy efficiency, open markets and more.

«Відповідно до регламенту ради міністрів (ЄЕС) , головування країн-

членів ЄЕС в цій організації здійснюється в алфавітному порядку. Таким

чином , головування України розпочалося 1 січня і завершиться 31

грудня 2014 року» , - повідомив директор департаменту інформаційної

політики МЗС України Євген Перебійніс. Київ визначив своїм

пріоритетом забезпечення імплементації низки рішень ради міністрів

ЄЕС з приводу імплементації в національне законодавство країн -

членів так званого "третього енергетичного пакета" і ряду інших

директивних документів ЄС у сфері екології, енергоефективності,

відкриття ринків та іншого.

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

30.11 Scientists figured out how to extract methane in the Azov Sea 30.01 Вчені придумали, як видобувати метан в Азовському морі 
Every year annual supply of gas for Ukraine - up to 100 billion cubic meters

evaporates from the sea surface. Even if a small part of it will be captured it will

help solve the gas problem, if not across the entire country, then at least within

local Azov communities.

Щороку з поверхні моря випаровується річний запас газу для України -

до 100 млрд. кубометрів. Якщо навіть невелику його частину вдасться

«зловити», це допоможе вирішити проблеми якщо і не всієї країни, то як

мінімум місцевих громад Приазов'я.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

14.01 Solar cells stickers were developed  in the U.S. 14.01 У США розробили сонячні батареї-наклейки
Physicists at Stanford University created the first working prototype of a solar-

stickers that can be attached to any type of surface. Developers are confident

that their invention can be used as a portable power source for mobile devices,

clothing, space suits etc.

Фізики зі Стенфордського університету створили перший працюючий

прототип сонячної батареї-наклейки, яку можна прикріплювати на будь-

який тип поверхні. Розробники впевнені, що їх винахід можна буде

використовувати як портативне джерело живлення для мобільних

пристроїв, одягу, космічних скафандрів і т.д.

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

09.01 Cabinet approved the construction project for Kaniv HAPP 09.01 Кабмін затвердив проект будівництва Канівської ГАЕС 
The Cabinet of Ministers of Ukraine (Cabinet) approved a project to build Kaniv

HAPP with the capacity of 1,038 billion kW/h and at a total cost of UAH 11 billion

984.2 million. This is stated in an Oder #1050-r of December 11, 2013. According

to the regulation, total land area under construction is 260.5 hectares, installed

capacity in turbine mode - 1,000 MW and 1040 MW in pumping mode . Annual

electricity production is planned at the  level of 1 billion 038 million kW/h.

Кабінет міністрів України (Кабмін) затвердив проект будівництва

Канівської ГАЕС потужністю 1,038 млрд. кВт/г та загальною вартістю 11

млрд. 984,2 млн. грн. Про це йдеться у розпорядженні № 1050-р від 11

грудня 2013 р. Згідно з постановою, загальна площа ділянки будівництва 

становить 260,5 га, встановлена потужність у турбінному режимі роботи -

1000 МВт, у насосному режимі роботи - 1040 МВт. Річне виробництво

електроенергії ГАЕС планується на рівні 1 млрд. 038 млн. кВт/г.

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

22.01 Electricity tariffs might go up in Ukraine 22.01 В Україні можуть підняти тарифи на електроенергію
Prices for electricity in Ukraine can double to fund a number of measures to

improve the safety of older nuclear power plants. This is stated in the report of

the European Bank for Reconstruction and Development. Last year, the EBRD

announced a loan of $ 300 million to the state company “Energoatom”. This is the

largest loan on nuclear safety purposes, which has been issued by the bank at

all. This loan is called to implement about 87 measures in each of the 15 reactors

Ukraine that were built in the 1970-1980’s.The Bank expects NERC to help with

prices regulation to secure the loan pay back. 

Ціни на електроенергію в Україні можуть подвоїтися, щоб

профінансувати низку заходів з підвищення безпеки застарілих АЕС.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку.

Минулого року ЄБРР оголосив про кредит в розмірі 300 млн. євро для

державної компанії "Енергоатом". Це найбільша позика на ядерну

безпеку, яку взагалі видав банк. Цей кредит має допомогти реалізувати

87 заходів на кожному з 15 реакторів України, що були побудовані в

1970-1980-тих роках. Банк очікує від НКРЕ допомоги у регулюванні цін,

щоб допомогти у сплаті кредиту.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

30.01 The state owes "Kyivenergo" more than UAH 4 billion 30.01 Держава заборгувала «Київенерго» понад 4 млрд. грн.

Ivan Plachkov, JSC "Kyivenergo" Chairman of the Board said that the debt of the

state and consumers to the company reached a point of about UAH 4.5 billion.

He said that due to the state debt to "Kyivenergo", the company has a large debt

for gas before "Naftogaz Ukraine". Accordingly, “Naftogaz”cannot pay "Gazprom"

on time.

Голова наглядової ради ПАТ «Київенерго» Iван Плачков заявив, що борг

держави і споживачів перед компанією на сьогодні становить приблизно

4,5 млрд грн. За його словами, через те, що держава не сплачує борг

перед «Київенерго», у компанії виникає велика заборгованість за

спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України». Відповідно, страждають

розрахунки з «Газпромом».

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

30.01 Energy performance passports of regions will be introduced in Ukraine 30.01 В Україні введуть енергопаспорти регіонів

Such passports will evaluate the performance of both the Ministry of Energy and

Coal Industry and the local authorities in the implementation of energy efficiency

projects. The working group that will monitor energy consumption of each region

has been formed to meet the needs of new regulation. Government announced

that modernization of heating systems in Ukraine and thermo modernization of

buildings cannot be covered by the country budget. Thermal modernization of

buildings only will cost up to UAH 500 billion.

В Україні введуть паспорти енергоефективності регіонів, які дозволять

оцінювати роботу як Міністерства енергетики та вугільної

промисловості, так і місцевих органів влади у сфері впровадження

проектів енергоефективності. В даний час створена робоча група, яка

проведе моніторинг споживання енергоресурсів в розрізі кожної області.

Уряд розуміє, що вирішити глобальні завдання модернізації систем

теплопостачання України і термомодернізації будинків неможливо лише

за бюджетний рахунок. Тільки на комплексну тепломодернізацію

будівель необхідно до 500 млрд. грн.

Biomass / Biofuel Біомаса / Біопаливо
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For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

30.01 Ukrainian Electricity export increased by 1.2% in 2013 30.01 Експорт електроенергії минулого року зріс на 1,2%

In 2013 electricity export from Ukraine increased by 1.2% or 116.2 million kW/h

in comparison with 2012. However, in December 2013 the export level was lower

than the analogous period in 2012 by 6.7% or 53.2 million kW/h. In 2013

Ukraine’s income from electricity export is totalling 580,194 million dollars. This

data is presented by the data of the Ministry of Energy and Coal Industry of

Ukraine.

В 2013 роцi експорт електроенергiї збiльшився порiвняно з 2012 роком

на 1,2%, або на 116,2 млн. кВт-год. У груднi 2013 року експорт

електроенергiї знизився порiвняно з аналогiчним перiодом 2012 року на

6,7%, або на 53,2 млн. кВт-год. В 2013 роцi Україна експортувала

електроенергiї на загальну суму 580,194 млн. доларiв. Про це свiдчать

данi Мiнiстерства енергетики та вугільної промисловості.

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

20.01 New Head of SAEE is Appointed 07.11 Призначено нового Голову Держенергоефективності

Taran Alexander Vladimirovich was appointed as Chairman of the State Agency

on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine by the Decree of the

President of Ukraine #25/2014 of 20 January 2014.

Указом Президента України № 25/2014 від 20 січня 2014 року ТАРАНА

Олександра Володимировича призначено Головою Державного

агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

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

15.01 "Ukristhaz" transferred 462 million to the budget for "Volynoblenergo" 15.01
"Укрістгаз" перерахував до бюджету 462 мільйона за 

"Волиньобленерго"

Ukristhaz LLC paid UAH 462 million to the state budget for the purchase of 75%

of the energy supply company Volynoblenergo JSC. About 21.19% of

Volynoblenergo shares belong to Garensia Enterprises Limited (Cyprus). The

owner of Ukristhaz is ITONS Holding GmbH (Austria); in 2012 Ukristhaz won the

tender for the privatization of 94.48% shares of Kharkiv CHPP - 5 JSC.

ТОВ «Укрістгаз» розрахувалося з держбюджетом за покупку 75% акцій

енергопостачальної компанії ПАТ «Волиньобленерго», перерахувавши

462 млн гривень. Пакетом акцій у розмірі 21,19% «Волиньобленерго»

володіє Garensia Enterprises Limited (Кіпр). Власником «Укрістгаза» є

компанія ITONS Holding GmbH (Австрія), «Укрістгаз» в 2012 році виграв

конкурс з приватизації 94,48% акцій ПАТ «Харківська ТЕЦ -5».

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

13.01 NERC has reduced tariffs for heat, electricity and gas transportation 13.01
НКРЕ знизила тарифи на теплову, електричну енергію та 

транспортування газу

National Commission for the State Regulation of Energy announced that due to

the decision of lowering the threshold levels of gas prices the Commission down

warded tariffs for heat production for 48 companies engaged in the combined

production of electricity and thermal energy. Also, due to lower gas prices NERC

also reduced tariffs for electricity by 33 CHP engaged in the sale on Wholesale

Electricity Market of Ukraine. Note that in future NERC will quarterly recalculate

the tariff rates for manufacturers of electrical and thermal energy according to the

lower threshold levels of gas prices and transportation tariffs.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері

енергетики, повідомляє, що Комісія перерахувала в сторону зменшення

тарифи на виробництво теплової енергії по 48 компаніям, що

здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії.

Крім того, у зв’язку зі зниженням ціни на газ НКРЕ також знижено тарифи

на відпуск електроенергії по 33 ТЕЦ, які здійснюють її продаж в Оптовий

ринок електричної енергії України. Також варто зазначити, що в

подальшому НКРЕ щокварталу перераховуватиме тарифи для

виробників електричної та теплової енергії відповідно до знижених

граничних рівнів цін на газ і тарифів на його транспортування.

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 
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