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20.03
The Commissioner spoke about the challenges and the future of the 

Energy Community
20.12

Єврокомісар розказав про проблеми та майбутнє 

Енергетичного Співтовариства

The main shortcomings preventing the Energy Community Contracting

Parties from fully exploiting its potential are well known - said Günther

Oettinger, EU Commissioner for Energy - They include: the gap between

political commitments and full implementation of the energy acquis and

the lack of investments. In fact, these two things are closely interlinked.

He emphasized that ECT is a joint project and it is important that the

positions of all stakeholders are heard.

Основні недоліки, що заважають Договірним сторонам

Енергетичного Співтовариства в повній мірі використовувати

його потенціал, добре відомі, заявив комісар ЄС з питань

енергетики Гюнтер Еттінгер. Вони включають, по-перше, розрив

між політичними зобов’язаннями та повною імплементацією

енергетичного законодавства та, по-друге, брак інвестицій.

Фактично, обидва питання тісно взаємопов’язані, вважає

єврокомісар. Він наголосив, що Енергетичне Співтовариство є

спільним проектом, і важливо, щоб позиції всіх зацікавлених

сторін були почуті.

For more information read here більш детально читати тут 

19.03 The UK pushes new energy security plan in the EU 19.03
Великобританія просуває в ЄС новий план енергетичної 

безпеки
The British government is pushing EU leaders to back a new energy

security plan to wean Europe off Russian energy over the next 25 years

by ramping up imports from new sources, including shale gas from the

US and natural gas from Iraq. “Crises in Ukraine in 2006, 2009 and more

recently have repeatedly illustrated the need to ensure Europe is not

over-reliant on a limited number of sources of energy or vulnerable to

external pressure,” reads the paper, referring to the current stand-off

with Russia as well as previous crises where state-owned Gazprom cut

off supplies to Ukrainian pipelines over pricing and unpaid debts.

Уряд Великобританії тисне на лідерів ЄС щодо підтримки нового

плану енергетичної безпеки, щоб відучити Європу від поставок

російських енергоносіїв протягом наступних 25 років, нарощуючи

імпорт з нових джерел, включаючи сланцевий газ із США та

природний газ з Іраку. «Кризи в Україні в 2006, 2009 роках та

поточна неодноразово ілюстрували потребу впевнитися, що

Європа не надто залежна від обмеженої кількості джерел енергії

або вразлива до зовнішнього тиску», йдеться в документі.

For more information read here більш детально читати тут 

18.03 EU considers subsidies to industry to tackle crippling energy costs 18.03
ЄС може погодити допомогу енергоємному бізнесу вже у 

квітні?

The European Union may provide state aid to 62 energy intensive

industries to reduce the impact of adapting to renewable energy,

according to a draft document seen by Bloomberg. The European

Commission would reduce environmental taxes if the beneficiaries

covered 20 per cent of the additional costs. The document is due to be

adopted by the Commission as early as 9 April and would be also be

used to define state support rules for supporting growth in renewables.

The draft statement said: “The aid should be limited to sectors that are

exposed to a risk to their competitive position due to the burden resulting

from the funding of support to energy from renewable sources as a

function of their electro-intensity and their exposure to international

trade”.

Європейський Союз може надати державну допомогу 62

енергоємним галузям промисловості, щоб пом'якшити наслідки

адаптації до відновлюваних джерел енергії. Про це йдеться у

проекті документу, який бачили Bloomberg. Єврокомісія

скоротить екологічні податки, якщо бенефіціари покриють 20%

додаткових коштів. Документ має бути прийнятий Єврокомісією

вже 9 квітня і також буде використовуватися, щоб визначити

правила державної допомоги для підтримки зростання у галузі

відновлюваних джерел енергії. В проекті заяви йдеться про те,

що «допомога має бути обмежена секторами, які піддані ризику

щодо своєї конкурентної позиції через тягар від фінансування

підтримки енергії з відновлюваних джерел, як функція від їх

електричної ємності та впливу міжнародної торгівлі». 

For more information read here більш детально читати тут 

http://www.euea-energyagency.org/
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03.03 13 EU ministers want environment and energy deal in March 03.03
Міністри 13 країн ЄС хочуть домовитись щодо екології та 

енергетики у березні

Thirteen ministers on Monday urged the European Union to reach

agreement on the main elements of 2030 environment and energy policy

this month or risk deterring investors and delaying efforts to get a global

deal on climate change. Among the rest of the 28 EU member states, the

most prominent opposition has come from Poland, which says there is

no hurry to reach a political deal. "We can work with Poland to get an

agreement in March," Britain's Energy and Climate Change Secretary

Edward Davey told reporters. "I'm not saying it's going to be easy." But

he said the early agreement of the 13 ministers, including from France,

Germany and Britain, provided a chance to make an agreement with

Poland and others.

Тринадцять міністрів закликали Європейський Союз досягти

угоди щодо основних елементів екологічної та енергетичної

політики до 2030 року цього місяця, інакше існуватиме ризик

зупинки інвестицій та відкладенням зусиль з досягнення світової

угоди щодо зміни клімату. Серед решти 28 країн-членів ЄС,

найбільш виразна опозиція прозвучала з боку Польщі, яка

заявила, що не потрібно квапитися з досягненням політичної

угоди. «Ми можемо працювати з Польщею, щоб отримати

домовленість у березні», заявив міністр Великої Британії з

питань енергетики та зміни клімату Едвард Дейві. «Я не кажу, що

це буде легко». Але за його словами, попередня згода 13

міністрів, включаючи представників Франції, Німеччини та

Великобританії, дає шанс досягти домовленостей з Польщею та

іншими.

For more information read here більш детально читати тут 

25.03 G7 ties energy security to Ukraine's future 25.03
«Сімка» прив'язала енергетичну безпеку України до 

національної та європейської

Energy security for Ukraine is an essential part of national security,

Western leaders said in a joint declaration from The Hague. Leaders

from Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, the

United States, along with high-ranking officials from the European Union,

met in The Hague, Netherlands, to express their support for Ukraine’s

sovereignty, territorial integrity and independence. The leaders in a joint

declaration, published Monday, said energy security was part of national

security for Europe and Ukraine. "We remain united in our commitment

to provide strong financial backing to Ukraine, to coordinate our technical

assistance, and to provide assistance in other areas, including measures

to enhance trade and strengthen energy security," they said.

Енергетична безпека для України є невід’ємною частиною

національної безпеки, заявили західні лідери у спільній

декларації в Гаазі. Лідери Канади, Франції, Німеччини, Японії,

Великої Британії, Сполучених Штатів зустрілися в Гаазі, щоб

висловити підтримку суверенітету, територіальній цілісності та

незалежності України. Лідери заявили у спільній декларації, що

енергетична безпека є частиною національної безпеки для

Європи та України. «Ми залишаємося єдиними в своєму

зобов’язанні надати сильну фінансову підтримку Україні,

координувати нашу технічну допомогу та надати допомогу в

інших сферах, включаючи заходи зі збільшення торгівлі та

посилення енергетичної безпеки», зазначили вони.

For more information read here більш детально читати тут 

20.03
WWEA releases summary of the 2014 Small Wind World Report 

Update
20.03

Всесвітня вітроенергетична асоціація  опублікувала резюме 

оновлень на 2014 рік Світового звіту по малій вітровій 

енергетиці

On the occasion of the 5th World Summit for Small Wind during the New

Energy fair in Husum (Germany), WWEA released the summary of the

2014 Small Wind World Report Update. The world market for small wind

has continued to grow: As of the end of 2012, a cumulative total of at

least 806’000 small wind turbines were installed all over the world. This

is an increase of 10 % compared with the previous year, when 730’000

units were registered. Most of the growth happens in only three

countries: China, USA and UK. This situation is a clear indication that the

world market for small wind turbines is still in its infancy stage.

З нагоди 5-ї Всесвітньої зустрічі щодо малої вітрової енергетики

під час ярмарку Нової Енергії в Хусумі (Німеччина), Всесвітня

вітроенергетична асоціація презентувала резюме оновлень на

2014 рік Світового звіту по малій вітровій енергетиці. Світовий

ринок малої вітрової енергетики продовжує зростати: станом на

кінець 2012 року, принаймні 806 000 малих вітрових турбін були

встановлені по всьому світу. Це на 10% більше порівняно з

попереднім роком, коли було зареєстровано 730'000 одиниць.

Найбільший внесок у зростання відбувається тільки в трьох

країнах: Китай, США і Великобританії. Ця ситуація ясно показує,

що світовий ринок для малих вітрових турбін як і раніше

знаходиться на стадії зародження.

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

31.03 The first IMF tranche might be available in April 31.03 Перший транш від МВФ може надійти в квітні
The first tranche of financial aid to Ukraine from the International

Monetary Fund may be transferred in April, assume the analysts from

Raiffeisen research. Last week IMF agreed to provide USD 14-18 billion

to Ukraine under the stabilization program “Stand by”. In exchange

Ukraine is expected to conduct fiscal and monetary reforms, harmonize

financial and energy sectors. They remind us that April 30th Ukarine is to

pay $ 650 million for the former IMF debt.

Перший транш фінансової допомоги Україні від Міжнародного

валютного фонду може бути перерахований протягом квітня, не

виключають аналітики Raiffeisen research. МВФ минулого тижня

досяг угоди з Україною про надання 14-18 мільярдів доларів у

рамках стабілізаційної програми stand by. В обмін на підтримку

планується реформувати монетарну, валютну і бюджетну

політики, фінансовий та енергетичний сектори. Вони нагадують,

що 30 квітня країна повинна виплатити 650 мільйонів доларів за

колишнім боргом МВФ.

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

Wind Energy
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27.03 EBRD to step up engagement in Ukraine 27.03 ЄБРР планує активізувати свою діяльність в Україні

Bank's financing and technical assistance will supplement the

international response and the IMF programme. The EBRD could invest

around €1 billion a year over the next few years, signficantly raising its

investments from the range of €550 to €750 million contemplated earlier

in 2014. This increase is envisioned in the context of the response of the

international community, including Ukraine’s agreement announced

today with the International Monetary Fund for a macro-economic

stabilisation programme. The EBRD will continue to monitor economic

developments in Ukraine and will adjust its approach accordingly in

support of its clients. The EBRD has a portfolio of investments in

Ukraine of around €4.7 billion.

Фінансування та технічна допомога Банку стане доповненням до

заходів міжнародної допомоги і програми МВФ. Протягом

найближчих кількох років ЄБРР може вкладати близько 1 млрд.

євро на рік, що значно перевищує обсяг інвестицій на рівні 550 -

750 млн. євро, який розглядався раніше цього року . Таке

збільшення передбачається в контексті відповідних дій з боку

міжнародного співтовариства, включаючи недавню угоду між

Україною та Міжнародним валютним фондом щодо програми

макроекономічної стабілізації. ЄБРР буде відслідковувати

розвиток економічної ситуації в Україні і відповідним чином

адаптувати свої підходи з метою підтримки своїх клієнтів.

Інвестиційний портфель Банку в Україні становить приблизно 4,7

млрд. євро.

For more information read here більш детально читати тут 

05.03 EBRD statement on financing of Ukraine 05.03 Заява ЄБРР щодо фінансування України 

The European Bank for Reconstruction and Development stands ready

to support the economy of Ukraine with investments of at least €5 billion

over the period until 2020 as part of a coordinated international financial

assistance programme in support of credible structural and

macroeconomic reforms. That €5 billion amount could be exceeded if

economic circumstances permit.

Європейський банк реконструкції та розвитку готовий підтримати

економіку України інвестиціями в що найменше € 5 млрд. в

період до 2020 року в рамках скоординованої міжнародної

програми фінансової допомоги на підтримку надійних

структурних і макроекономічних реформ. Ця сума в € 5 млрд.

може бути перевищена, якщо дозволяють економічні обставини. 

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

31.03 The government wants to double heating tariffs 31.03 Уряд хоче підвищити тарифи на тепло більше ніж в два рази

Cabinet intends to raise heating tariffs for households by 120 % within 4

years (2014-2017. "We decided to raise tariffs for gas and heating. In

order to align current price with market prices, real price, they should

increase by 120%. We divided the increase period in 4 years: the first

year - 40 % (heating), the second - by 40%, following two years - 20%" –

said Mr. Yatsenyuk, Prime Minister of Ukraine. He added that the

government together with the creditors agreed on a population aid

program, for those who are in need of subsidies and compensation for

payment of fares in 2014. He noted that the rates for gas and heating

paid by Ukrainian population is lower than those in Russia, where

Ukraine buys energy resources.

Кабінет Міністрів має намір підвищити тарифи на тепло для

населення на 120% протягом 4 років (в 2014-2017 роках). «Ми

ухвалили рішення щодо підвищення тарифів на газ і на тепло.

Для того, щоб вирівняти ціни з ринковими, з реальними, їх варто

підвищити на 120%. Ми розділили це на 4 роки: перший рік - на

40% (це тепло), другий рік - на 40%, два наступні роки - по 20%», -

розповів Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. При цьому він додав,

що влада разом із кредиторами погодили програму допомоги

населенню, які мають потребу в субсидіях і компенсаціях на

оплату тарифів з 2014 року. Він наголосив, що тарифи на газ і

тепло для українського населення нижчі, ніж у Росії, у якої

Україна купує енергоресурси.

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

28.03 Ukrainian Parliament registered Draft Law # 4596 28.03 ВРУ зареєстрували Проект Закону № 4596

Draft Law on Amending the Law of Ukraine "On Electric Power Industry"

(to stimulate the production of electricity from alternative energy sources)

is registered. The main amendment was the differentiation of PV parks of

(1) below (2) and more than 10 MW of installed capacity. For the first

category, the law does not allow any changes. For the second category

the "green" tariff will constitute 50% from the previous rate (including

those built in the period from 2009 to 2013); in addition state guarantee

of investments will not apply to such parks..

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про

електроенергетику" (щодо стимулювання виробництва

електроенергії з альтернативних джерел енергії) зареєстровано.

Головною поправкою стала диференціація ФВ парків: (1)

потужністю до (2) та більше 10-ти МВт. Для першої категорії

законодавство не передбачає ніяких змін. Для другої ж категорії

«зелений» тариф становитиме 50% від попередньої ставки ( у

тому числі побудованих у період з 2009 по 2013 роки); до того ж

державні гарантії більше не надаватимуться таким паркам.

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

27.03 Electricity consumption in February increased by almost 3% 27.03
Споживання електроенергії в лютому збільшилося майже на 

3%
In February, electricity consumption increased compared to February

2013 by 2.7% or 343.1 million kW/h reaching 13 056.5 million kW/h (net).

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

Ukraine. For the January –February 2014 period electricity consumption

has increased by 0.6% or 162.7 million kW/h up to 26 683.8 million kW/h

(net) comparing to the same period in 2013. As it was previously

reported electricity consumption in January 2014 decreased by 1.3% to

13.6 billion kW/h.

У лютому споживання електроенергії збільшилося порівняно з

лютим 2013 року на 2,7%, або на 343,1 млн кВт-годину до 13

056,5 млн кВт-годину (нетто). Про це свідчать дані Міністерства

енергетики й вугільної промисловості. У січні-лютому

споживання електроенергії збільшилося порівняно з аналогічним

періодом 2013 року на 0,6%, або на 162,7 млн кВт-годину до 26

683,8 млн кВт-годину (нетто). Як повідомлялося раніше, у січні

споживання електроенергії знизилося на 1,3% до 13,6 млрд кВт-

годину.

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

Energy Strategy of Ukraine Енергетична стратегія України
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13.03 NERC adopted proposed amendments to the law 13.03 НКРЕ погодили зміни до законодавства

National Energy Commission of Ukraine (NERC) adopted Resolution on

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. 

Прийнята постанова НКРЕ «Про затвердження Змін до Порядку

визначення розміру місцевої складової для об'єктів

електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг

будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що

виробляють електричну енергію з альтернативних джерел

енергії (крім доменного та коксівного газів)». 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 

04.03 Ukraine has the highest risk to energy security - index 04.03
Україна має найбільше ризиків щодо енергетичної безпеки – 

індекс
Ukraine faces the highest energy security risk in the world, but expanded

U.S. production of natural gas is lowering global energy risk, according

to the 2013 International Index of Energy Security Risk released Tuesday 

by the U.S. Chamber of Commerce. The index calculates the energy risk

of the 25 largest energy users and scores them based on their energy

efficiency and security of energy sources. Norway tops the list with the

most energy security. The U.S. ranked sixth, climbing one place since

2012 and three places since 2005. Mexico, New Zealand and the U.K.

ranked second, third and fourth, respectively. Ukraine hasn’t budged

from the bottom since the breakup of the Soviet Union in the early '90s.

Україна стикається з найвищим ризиком енергетичній безпеці у

світі. У глобальному вимірі, зростання видобутку природного газу

в США знижує ризики, йдеться в Міжнародному індексі ризику

енергетичної безпеки за 2013 рік, опублікованому Торгово-

промисловою палатою США. Індекс підраховує ризики 25

найбільших споживачів енергії та надає їм оцінки щодо їх

енергоефективності та безпеки джерел постачання. Норвегія

очолює список з найбільшою енергетичною безпекою. США в

індексі посідають шосте місце, піднявшись на одну сходинку

порівняно з 2012 роком. Мексика, Нова Зеландія та Велика

Британія розташувалися на другому, третьому та четвертому

місцях відповідно. Україна не зрушає з нижніх позицій рейтингу з

початку 1990-х.

For more information read here більш детально читати тут 

29.05 V European-Ukrainian Energy Day on 29 May, 2014, Kyiv 29.05
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 

5 Ukrainian Energy Forum 2014 – new dates announced
Дати проведення 5-го Українського енергетичного форуму 

змінено

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

5th annual international Ukrainian Energy Forum, which is scheduled for

23rd – 28th June 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 23 – 26 червня 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 

Upcoming Events Події
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