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27.02 Visegrad Four discussed energy project for Ukraine 27.02
Вишеградська Четвірка обговорила проект в енергетиці для України

The ministers also discussed an energy proposal Ukraine addressed some time

ago – putting effort into the establishment of an Aegean – Baltic Corridor, or North-

South Corridor, to deliver gas to Bulgaria and Romania and the Visegrad Four

countries, parallel to the construction of the Trans Adriatic Pipeline (TAP). 

Міністри обговорили, зокрема, пропозицію щодо енергетики, з якою

звернулася Україна деякий час тому, зокрема докладання зусиль до

створення Егейсько-Балтійського Коридору чи Північно-Південного

Коридору, щоб постачати газ до Болгарії та Румунії і країн Вишеградської

Четвірки паралельно до будівництва Транс Адріатичного трубопроводу

(TAP).

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

19.02
Energy efficiency of 20% of products doesn't correspont with stated on the 

label - research
19.02

Енергоефективність 20% товарів в Європі не відповідають 

задекларованій на етикетці - дослідження

One in five energy-using products across Europe do not match their energy

efficiency claims, according to the Energy Saving Trust. According to estimates,

this is leading to around 10% of the potential energy savings stated being lost by

millions of products across Europe, including ovens, fridges, washing machines,

dishwashers, televisions and computers.

Один з п’яти енергоспоживаючих товарів у всій Європі не відповідають

зазначеним рівням енергоефективності, йдеться в дослідженні Energy

Saving Trust. За оцінками це веде до втрати близько 10% від потенційних

енергозаощаджень мільйонами товарів у свій Європі, включаючи печі,

холодильники, пральні машини, посудомийки, телевізори та комп’ютери.

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

07.02
Ukraine and Energy Community Secretariat Upgrade Cooperation to an 

Implementation Partnership
07.02

Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та 

Енергетичним Співтовариством

The Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine Eduard Stavytskyi and

Director of the Energy Community Secretariat Janez Kopač held a working meeting

at the premises of the Secretariat in Vienna. The priorities of Ukraine’s presidency

in the Energy Community in 2014 were discussed during the meeting. By signing

the Memorandum, Ukraine confirms its commitment to transpose into its national

legal framework and fully implement Energy Community legislation. Ukraine and

the Secretariat have agreed to set up an effective implementation mechanism,

including the establishment of working groups for amending and drafting legislation

to transpose the Energy Community law. 

Відбулася робоча зустріч Міністра енергетики та вугільної промисловості

України, Едуарда Ставицького та Директора Секретаріату Енергетичного

Співтовариства Янеза Копача. Під час зустрічі обговорено пріоритети

головування України в Енергетичному Співтоваристві у 2014 році.

Підписанням Меморандуму Україна підтверджує намір до транспонування

в свою національну правову систему та повну реалізацію законодавства

Енергетичного Співтовариства. Україна і Секретаріат домовилися про

створення ефективного механізму реалізації, включаючи створення

робочих груп для внесення поправок і розробку законодавства з

транспонування законодавства Енергетичного Співтовариства. 

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

14.02 The World's Largest Solar Plant Started Creating Electricity Today 14.02 Найбільший в  світі сонячний парк  запрацював сьогодні

Ivanpah Solar Electric Generating System sprawling across a staggering 5 square

miles of federal land near the California-Nevada border. The Ivanpah Solar Electric

Generating System is now operational and delivering solar electricity to California

customers. At full capacity, the facility's trio of 450-foot high towers produces a

gross total of 392 megawatts (MW) of solar power, enough electricity to provide

140,000 California homes with clean energy and avoid 400,000 metric tons of

carbon dioxide per year, equal to removing 72,000 vehicles off the road.

Сонячна електрична станція Айванпа розташувалася на території 5-ти

квадратних кілометрів федеральної землі недалеко від кордону

Каліфорнії та Невади. Сонячна електрична станція Айванп в даний час

націлена на доставку сонячної електроенергії споживачам Каліфорнії.

Працюючи на на повну потужність, три об'єкти з 450-футових високих веж

виробляє вцілому 392 мегават (МВт) сонячної енергії, достатньо

електроенергії, щоб забезпечити 140 тисяч будинків Каліфорнії екологічно

чистою енергією і уникнути викиду 400 000 метричних тонн вуглекислого

газу на рік, що дорівнює зникненню 72 000 транспортних засобів.

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

14.02 NERC approves Green Tariff to Vindkraft's 9MW project by Vestas 14.02
НКРЕ затверджує зелений тариф для проекту Віндкрафт на 9 МВт 

компанії Vestas

National Commission State Energy Regulation (NERC) has approved a "green

tariff" for electricity generated by wind power plant (WPP) "Stavky" of Vindkraft

Ukraine (Kherson obl.). New wind farm installed capacity of 9,225 MW consists of

three wind turbines by Vestas, which were assembled at the Mykolayev shipyard

"Zaliv" and installed at the site by Ukrainian specialists. Besides Stavky WPP,

Vindkraft Ukraine has Novorossiysk WPP operating with installed capacity of 9,225

MW. The Commission also decided to adjust the installed capacity of another wind

project - Botievo WPP (Zaporozhye) owned DTEK Wind Power from 119 MW to

187.57 MW due to installation of additional Vestas turbines. 

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) затвердила

«зелений тариф» для електроенергії, що виробляється вітровою

електростанцією (ВЕС) Ставки компанії Віндкрафт Українa (Херсонська

обл.). Новa ВЕС з встановленою потужністю 9 225 МВт складається з

трьох вітрових турбін Vestas, які були зібрані в Миколаївській верфі

«Залив» і встановлених на місці українськими фахівцями. Крім вітрової

станції в Ставках, Віндкрафт Україна має вітрову станцію в Новоросійську,

встановленою потужністю в 9 225 МВт. Комісія також постановила про

збільшення встановленої потужності іншого вітрового парку - Ботієво

(Запоріжжя), що належить ДТЕК Wind Power з 119 МВт до 187,57 МВт за

рахунок установки додаткових турбін Vestas.

For more information read here більш детально читати тут 
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14.02 USELF boosts Ukraine’s renewable energy sector 14.02 USELF дасть поштовх сектору поновлюваних джерел енергії України

The first phase of the EBRD’s Ukraine Sustainable Energy Lending Facility

(USELF) will deliver 200 GWh of renewable energy through an innovative

combination of EBRD commercial financing, dedicated technical assistance

support and concessional grant co-financing.“Financing renewable energy

continues to be a strategic priority in Ukraine,” said Sevki Acuner, the EBRD’s

Director for Ukraine. “The combination of policy dialogue, technical assistance,

and concessional and commercial financing is proving to be a very effective mix of

delivery for the Bank in this important sector”.The Facility, totalling €100 million,

consisted of €50 million in EBRD commercial financing, €20 million in climate

finance from the Clean Technology Fund and €30 million of sponsor equity.

Перша фаза кредитування фонду ЄБРР USELF створить 200 ГВт-год

відновлюваної енергії за допомогою новаторського поєднання

комерційного фінансування ЄБРР, цільовій технічній підтримці та

пільговому наданню співфінансування. «Фінансування поновлюваних

джерел енергії як і раніше є стратегічним пріоритетом в Україні», сказав

Шевкі Акунер, директор ЄБРР в Україні. «Поєднання політичного діалогу,

технічної допомоги з пільговом і комерційним фінансуванням на перевірку

виявляється дуже ефективним методом роботи для Банку в цьому

важливому секторі». Транш, на загальну суму 100 млн. €, складався з 50

мільйонів € комерційного фінансування ЄБРР, € 20 мільйонів кліматичного

фінансування від Фонду чистих технологій і 30 млн. € спонсора капіталу.

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

03.02
EBRD launches US$ 100 million sustainable energy lending framework in 

Ukraine 
03.02

ЄБРР починає реалізацію програми кредитування стійкої енергетики 

у об’ємом 100 млн. доларів США в Україні 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is continuing its

efforts to develop sustainable energy sources and to promote energy efficiency in

Ukraine, with a new US$ 100 million financing programme. Raiffeisen Bank Aval –

a long-term financial partner of the EBRD in Ukraine – is the first bank to sign up to

the new framework, with financing from the EBRD of US$ 20 million. The Ukraine

Sustainable Energy Financing Framework follows in the footsteps of the Ukrainian

Energy Efficiency Programme (UKEEP), and which successfully financed 77

energy efficiency projects around Ukraine through five financial intermediaries

during 2007-2013.

Нова програма фінансування в розмірі $ 100 млн. є продовженням

діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР),

спрямованої на підтримку розвитку стійких джерел енергії та

енергоефективності в Україні. «Райффайзен Банк Аваль», який є давнім

фінансовим партнером ЄБРР в Україні, став першим банком-учасником

цієї нової програми і отримає від ЄБРР фінансування в обсязі $ 20 млн.

Програма фінансування стійкої енергетики ЄБРР є продовженням

Української програми енергоефективності (UKEEP), в рамках якої через

п'ять фінансових посередницьких установ було успішно профінансовано

77 проектів енергоефективності по всій країні в 2007-2013 рр. 

For more information read here більш детально читати тут 

27.02 Yuriy Prodan became Minister of Energy 27.02 Юрій Продан став міністром енергетики

Рада 331 голосом обрала новий Кабінет міністрів. На пост міністра палива та

енергетики призначено Юрія Продана. Юрій Продан народився 27 січня 1959

у місті Норильськ Росія. Був міністром палива та енергетики України часів

президентства Ющенка з 18 грудня 2007 до 11 березня 2010 у коаліційному

уряді Тимошенко.

Рада 331 голосом обрала новий Кабінет міністрів. На пост міністра палива

та енергетики призначено Юрія Продана.

Юрій Продан народився 27 січня 1959 у місті Норильськ Росія. Був

міністром палива та енергетики України часів президентства Ющенка з 18

грудня 2007 до 11 березня 2010 у коаліційному уряді Тимошенко.

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

11.02 New draft law from NERC 11.02 Новий проект закону від НКРЕ

National Energy Commission of Ukraine (NERC) introduced a new draft of

Changes to Procedure on Determination of Local Content Requirement (LCR) for

Power Plants, Including Commissioned Construction Lines of Power Plants

(Launching Complexes) Producing Electricity from Alternative Energy Sources

(Except for Furnace and Coke Gas. The Draft mostly concerns the package of

documents to be filed with NERC for the purpose of LC determination and its

consideration.

Національна енергетична комісія України (НКРЕ) представила новий

проект змін до Порядку визначення місцевої складової для

електростанцій, у тому числі на замовлення будівельних напрямів

електростанцій (стартові комплекси) виробництва електроенергії з

альтернативних джерел енергії (за винятком доменного і коксового газу.

Проект в основному стосується пакету документів, які будуть подані з

НКРЕ з метою визначення місцевої складової та її розгляду.

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

06.02 Ukrainian Energy Strategy till 2030 Published: Impact on Renewables 06.02
Енергетичну стратегію України до 2030 року опубліковано: вплив на 

поновлювані джерела енергії

Ukraine will invest in the construction of shunting power hydro power plants (HPP,

HAPP) and electric grids. The share of renewables in the overall balance of

installed capacity is to be increased to the level of 12.6 % (extendable) meeting the

obligations of Ukraine to the Energy Community and being in line with developed

SAEE National Action Plan for Renewable Energy by 2020.

Україна вкладатиме кошти в будівництво маневрових потужностей

гідроелектростанцій (ГЕС, ГАЕС) та електромереж. Відбудеться

збільшення частки ВДЕ у загальному балансі встановлених потужностей

до рівня 12,6% (з можливістю збільшення), що відповідає зобов'язанням

України в Енергетичному Співтоваристві та узгоджується з розробленим

Держенергоефективності Національним планом дій з відновлюваної

енергетики до 2020 року.

For more information read here більш детально читати тут 

ElcomUkraine 2014 and GREENEXPO / Alternative Energy 2014 ElcomUkraine 2014 і «GREENEXPO / Альтернативна енергетика 2014»

EUEA, as information partner, is happy to invite you to take part to elcomUkraine

2014 and GREENEXPO / Alternative Energy 2014 on April, 22 – 25 KyivExpoPlaza

4, which will present innovations in traditional and alternative energy. Renewable

energy in Ukraine has high potential, which is not yet used. The main reason for the 

low level of activity in the industry is imperfection of legislative and institutional

framework for the implementation of potentially viable projects. In such conditions,

strengthening position of GREENEXPO / Alternative Energy trade show, organizers

decided to hold it at the same time with the most important event of the energy

sector in Ukraine — XVIII International Trade Fair of Power Energy, Electrical

Engineering and Energy Efficiency, elcomUkraine 2014 .

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на

виставки elcomUkraine 2014 і «GREENEXPO / Альтернативна енергетика

2014» з 22 по 25 квітня у столичному виставковому центрі

«КиївЕкспоПлаза», що представлять інновації у галузі традиційної та

альтернативної енергетики. Відновлювані джерела енергії в Україні мають

значний потенціал, який поки що практично не використовується.

Головною причиною низького рівня активності у галузі є недосконалість

законодавчих та інституційних рамок для забезпечення реалізації

потенційно можливих проектів. У таких умовах з метою укріплення позицій

виставки «GREENEXPO / Альтернативна енергетика» організатори

вирішили проводити її одночасно з найважливішою для енергетики

України подією — XVIII міжнародною виставкою енергетики,

електротехніки, енергоефективності elcomUkraine 2014.

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