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11.04
“Ukraine’s Sustainable Energy Future – Challenges and Opportunities” project 

is successfully accomplished!
11.04

Проект «Стале енергетичне майбутнє України - виклики і можливості» - 

реалізовано!

On Friday 11th April, 2014, European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) held the

closing event for the British-financed project “Ukraine’s Sustainable Energy Future –

Challenges and Opportunities”, which took place at the British Embassy’s premises in 

Kyiv. This 2-hours event consisted of a Business/Social breakfast giving the

opportunity to participants to hear the opinions and updates on Energy Efficiency

policy in Ukraine and in particular to the National Energy Efficiency Action Plan

(NEEAP) to 2020, which the State Agency for Energy Saving and Energy

Conservations (SAEE) of Ukraine has been developing within the framework of the

Energy Community treaty.

У п'ятницю 11-го квітня 2014 року, Європейсько-українське енергетичне

агентство (ЄУЕА) провело заключний захід в рамках проекту

профінансованого посольством Великобританії в Україні «Стале

енергетичне майбутнє України - виклики і можливості», що відбувся в

приміщенні посольства Великобританії в Києві. Цей двогодинний захід

включав з бізнес/соціальний сніданок, даючи учасникам можливість почути

думки та нововведення в політиці енергоефективності в Україні і, зокрема,

Національному плані дій з енергоефективності (НПДЕЕ) до 2020 року, який

було розроблено Державним агентством з енергоефективності та

енергозбереження України (ДАЕЕ) в рамках договору щодо Енергетичного

співтовариства.

For more information read here більш детально читати тут 

09.04 EUEA Welcomes a New Member - Celynx Energy Solutions 13.12 ЄУЕА вітає нового члена Асоціації - Celynx Energy Solutions

Celynx Energy Solutions GmbH is a project development company in the renewable

energy field with a core team of specialists and project managers. We combine an

extensive reference list from power plant developments in every continent with world

class knowledge in each area of renewable energy.

Celynx Energy Solutions GmbH - команда фахівців та менеджерів проектів,

що розробляють проекти в галузі відновлюваних джерел енергії. Ми

поєднуємо здобутий досвід розробки електростанцій на кожному континенті

зі знаннями світового рівня у кожній області відновлюваних джерел енергії.

For more information read here більш детально читати тут 

25.04 Eighth position paper of UABio 25.04 Восьма аналітична записка БАУ

Eighth position paper of UABio "Energy and environmental analysis of bioenergy

technologies" was published by Bioenergy Association of Ukraine. Position Paper N 8

is another one in a series of the planned publications on the major issues of

bioenergy development in Ukraine. The Paper covers the issue of energy efficiency

of different bioenergy technologies and also includes assessment of GHG balance

when replacing fossil fuels with biomass.

Випущено восьму аналітичну записку Біоенергетичної асоціації України

"Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва енергії з

біомаси". У черговій записці № 8 Біоенергетичної асоціації України

розглянуто питання енергетичної ефективності технологій виробництва

енергії з біомаси для різних технологій та різних видів біомаси. Оцінено

рівень скорочення викидів діоксиду вуглецю при заміщенні традиційних

палив біомасою.

For more information read here більш детально читати тут 

09.04 France experiences the growing popularity of biogas fuel 09.04 У Франції зростає популярність біогазового палива 

500 biogas sites will be launched till 2020 with the total installed capacity of 200 MW.

There are 230 biogas plants with total capacity 110 MW already operate in France,

while most of them were put into operation within the last 2 years. Such a success is

associated with the introduced subsidies for agricultural companies. Right after prices

were raised the biofuels and biogas stations in rural areas received the necessary

support.

До 2020 року буде введено більше 500 біогазових майданчиків загальною

продуктивністю порядком 200 МВт електроенергії. В даний час у Франції

вже діють 230 біогазових заводів загальною потужністю 110 МВт, при цьому

більшість з них було введено в експлуатацію в останні 2 роки. В основному,

такий успіх пов'язують з субсидіями для сільськогосподарських компаній,

після того як розцінки на біопаливо були підвищені і біогазові станції у

сільській місцевості отримали необхідну підтримку.

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

24.04 Just three EU countries on track to meet energy savings target – report 24.04 Лише 3 країни в ЄС встигають досягти цілей з енергоефективності

Only three European Union member states have made sufficient steps to meet

annual energy savings targets under the bloc’s recent revised efficiency law, a report

found on Wednesday. The findings followed a warning by the EU’s executive that

more than half of the 28 member states had failed to adopt efficiency standards for

buildings, under an additional, buildings performance law. Under the Energy

Efficiency Directive, countries have to achieve energy savings equivalent to 1.5

percent of annual consumption from 2014 to 2020. “Only three plans, Denmark,

Ireland and Croatia, out of the 27 published, provide a credible and meaningful case

for how the governments will achieve their savings targets,” the lobby group said.

Лише три країни-члени Європейського Союзу зробили достатні кроки, щоб

досягти щорічних цілей з енергозбереження відповідно до нещодавно

оновленого закону блоку, йдеться в опублікованому звіті. Висновки

надійшли після попередження виконавчого органу ЄС, що більше половини

28 країн-членів не змогла прийняти стандарти з енергоефективності для

будівель відповідно до додаткового закону про показники будівель.

Відповідно до Директиви з енергетичної ефективності, країни мають

досягнути енергозбереження на рівні 1,5 відсотків від щорічного

споживання з 2014 по 2020 рік. «Лише три плани, Данії, Ірландії та Хорватії

з 27 опублікованих забезпечують достовірні та значущі докази щодо того, як

уряди досягнуть своїх цілей зі збереження», повідомила лобістська група.

For more information read here більш детально читати тут 

22.04
Energy Community Secretariat initiates dispute settlement procedure against 

Ukraine for failure to adopt State aid legislation
22.04

В Енергетичному Співтоваристві попередили Україну за невиконання 

зобов'язань

Energy Community Secretariat sent an Opening Letter to Ukraine in accordance with

Article 12 of the Rules of Procedure for Dispute Settlement. In the Opening Letter, the

Secretariat takes the preliminary view that Ukraine failed to fulfil its obligations under

the Energy Community Treaty by not adopting legislation prohibiting State aid and

enforcing that prohibition.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав Україні лист відповідно

до Статті 12 Правил процедури вирішення спорів. В ньому Секретаріат

приймає попередню думку, що Україна не змогла виконати зобов’язання

відповідно до Договору про створення Енергетичного Співтовариства, не

прийнявши законодавства, що забороняє державну допомогу та не

забезпечила дотримання цієї заборони. 

For more information read here більш детально читати тут 
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09.04 New EU rules “restrict state aid for renewable energy” 09.04
Нові правила ЄС обмежать державну допомогу для відновлюваної 

енергетики

The proposed guidelines for renewable energy subsidies “risk undermining the EU’s

commitment” to clean energy, Europe’s local and regional authorities have warned. It

questions the Commission’s proposal to make the Feed-in Tariff for renewables –

where green producers receive a fixed price per kWh – the exception and focus

instead on green certificates which can be traded. The Committee argues this will

“compromise confidence among investors and undermine Europe’s decarbonisation

plans”. It suggests the ceiling for renewable energy companies to be eligible for

subsidies should be raised from the proposed 1MW to 5MW and 15MW for wind

power while subsidies for fossil fuels should be axed and governments should also

be blocked from subsidising nuclear energy.

Місцеві та регіональні європейські владні структури попереджають, що

запропоновані ЄС принципи субсидування «зеленої» енергетики

«ризикують підірвати прихильність до Євросоюзу». Це ставить під сумнів

пропозицію Комісії зробити пільговий тариф для ВДЕ - коли зелені

виробники отримують фіксовану ціну за кВт/г - і замість цього зосередитися

на зелених сертифікатах, які можуть бути продані. Комітет стверджує, що

це «підірве довіру між інвесторами і похитне плани декарбонізації Європи».

В постанові говориться про те, що необхідний мінімум встановленої

потужності для отримання субсидій повинен бути піднятим із

запропонованого 1 МВт до 5 МВт та 15 МВт для вітрової енергетики, в той

час як субсидії на викопні види палива повинні зникнути, і уряд також

повинен бути заблокованим до субсидування ядерної енергетики.

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

02.04 Ukraine Takes Center Stage on US-EU Energy Council Meeting 02.04 Україна займає центральне місце на енергетичній нараді США-ЄС

In a joint statement the EU and United States recognized that their energy security

concerns and those of their friends and partners pose common challenges, and the

Parties are considering new collaborative efforts to address these challenges. The

Council underscored that energy relations with Russia must be based on reciprocity,

transparency, fairness, non-discrimination, openness to competition and continued

cooperation to ensure a level playing field for the safe and secure supply of energy.

У спільній заяві ЄС та США визнали, що їх проблеми енергетичної безпеки,

також їх спільників та партнерів представляють спільні виклики. У зв’язку з

цим Сторони розглядають нові спільні кроки щодо вирішення цих проблем.

Радник підкреслив, що енергетичні відносини з Росією мають ґрунтуватися

на взаємності, прозорості, справедливості, недискримінації, відкритості

конкуренції та подальшої співпраці, щоб забезпечити рівні умови для

безпечного і надійного енергопостачання.

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

01.04 WWEA Quarterly Bulletin 01.04 Щоквартальний бюлетень ВВЕА

World Wind Energy Association releases first reports in 2014. Всесвітня вітроенергетична асоціація випустила перші звіти за 2014 рік.

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

11.04 USAID helps 17 Ukrainian cities to conduct energy reforms 11.04 USAID допоможе 17 українським містам у проведенні енергореформ

The U.S. Agency for International Development (USAID) started a “Municipal Energy

Reform” project with the total costs of 13.5 million dollars. This project will help 17

Ukrainian cities to conduct energy reform and energy efficiency. During the

presentation of the project "Municipal Energy Reform", Project manager Bill Tucker

informed that the project is designed for 4 years. USAID in cooperation with the

participating cities expects to raise about $ 200 million for projects in the energy

sector of the selected cities during the project timeline. It is expected that the

implementation of these projects will reduce gas consumption by 270 million cubic

meters.  

В Україні розпочалася реалізація проекту Агентства США з міжнародного

розвитку (USAID) «Муніципальна енергетична реформа» загальною

вартістю 13,5 млн дол., в рамках якого USAID допоможе 17 українським

містам у проведенні енергетичної реформи та підвищенні

енергоефективності. Під час презентації проекту «Муніципальна

енергетична реформа», його керівник Біл Такер поінформував, що проект

розрахований на 4 роки. USAID спільно з містами-учасниками розраховує

залучити близько 200 млн дол. для реалізації проектів у сфері

енергетичного комплексу міст. Передбачається, що реалізація даних

проектів дозволить скоротити споживання газу на 270 млн куб. м.

For more information read here більш детально читати тут 

30.04
Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine eliminates intermediaries from 

the goods and services purchases for businesses
30.04

Міненерго виводить посередників з процесу постачання послуг та 

товарів для підприємств

The revision of Ministry’s tender contracts and related materials for the purchase of

goods and services totaling UAH 1.1 billion showed that the overpayment amount

was UAH 230 million. The Ministry noted that the main reason for such a huge

amount of overpayment for procurement of services is caused by purchasing form

the intermediary companies not from manufacturers and suppliers of goods.

Therefore it was decided not to accept tender offers from the intermediaries to serve

the businesses that are under the management of Ministry of Energy.

Перевірка отриманих протягом 2013 року договорів і відповідних матеріалів

на закупівлю товарів, робіт і послуг на загальну суму 1,1 млрд грн.

показала, що сума переплати за них склала 230 млн. грн. Як зазначають в

міністерстві, основною причиною такої величезної суми переплати є те, що

при закупівлях послуг майже всі договори укладалися не з виробниками та

постачальниками продукції, а з посередниками. Тому було ухвалено

рішення про виведення посередницьких структур з процесу постачання

послуг та товарів для підприємств, які належать до сфери управління

Міненерговугілля.

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

22.04 "Energorynok" plans to borrow UAH 400 million 22.04 «Енергоринок» планує позичити 400 мільйонів

State Enterprise "Energjrynok" has announced a tender to attract renewable credit

line in the amount of UAH 400 million with 1 year payback period. Applications were

accepted until 10:00 of 22May, 2014. Note that on April 7, 2014 "Energorynok"

obtained UAH 1 billion credit line from Oshchadbank.

Державне пiдприємство "Енергоринок" оголосило тендер на залучення

поновлюваної кредитної лiнiї в розмiрi 400 млн гривень. Строк кредитування 

- 1 рiк. Заявки приймаються до 10:00 22 травня. 7 квiтня "Енергоринок"

залучив в Ощадбанку кредитну лiнiю 1 млрд. гривень.

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

11.04
Ukrainian Parliament has deprived local councils from setting the tariffs for 

heating
11.04

Рада позбавила мiсцевi ради функцiї встановлення тарифiв на 

опалення

Parliament has deprived local councils from setting the tariffs for heating by

transferring this function national Commission on public utilities regulation. The bill

4644-d collected 230 votes in the Parliament with the 226 votes as necessary

minimum.

Верховна Рада позбавила мiсцевi ради функцiї встановлення тарифiв на

опалення для населення, передавши цю функцiю Нацiональнiй комiсiї

держрегулювання у сферi комунальних послуг. За прийняття в цiлому

законопроекту 4644-д проголосувало 230 депутатiв при мiнiмально

необхiдних 226.

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

10.04 "Rivneoblenergo" obtained a loan of 15 million dollars 10.04 «Рівнеобленерго» залучило кредит у 15 млн дол.

"Rivneoblenergo" power supplier obtained a credit line of $ 15 million from Alfa-Bank

(Ukraine). The loan is due on 31 December 2018. International Energy Corporation

AES Corporation (USA) sold 89.12% shares "AES Kyivoblenergo" and 84.6 % of the

shares of "AES Rivneenergo" to VS Energy Group for 113 million dollars. VS Energy

Group owns a number of Ukrainian power companies and is controlled by Russian

businessman Alexander Babakov.

Енергопостачальна компанія "Рівнеобленерго" залучила у Альфа-банку

(Україна), кредитні лінії на суму 15 млн доларів. Строк кредитування - до 31

грудня 2018 року. Міжнародна енергетична корпорація AES Corporation

(США) продала 89,12% акцій "AES Київобленерго" і 84,6% акцій

енергопостачальної компанії "AES Рівнеенерго" групі VS Energy за 113 млн

доларів. Групі VS Energy належить низка українських обленерго, вона

підконтрольна російському підприємцю Олександру Бабакову.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
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07.04
NERC has changed the procedure for determining the coefficients of process 

losses
07.04 НКРЕ змінила порядок визначення коефіцієнтів технологічних втрат

Decision of the National Commission for the State Regulation of Energy (NERC) of

13.02.2014 № 117 "On Amendments to the Regulation on the submission and

approval of economic definition of standardized technical electricity losses" is now

officially published in the "Vistnyk of Ukraine" number 26, p. 768. This regulation

came into force on the day of its official publication. The reason for the amendments

to the Regulation was legal introduction of improved method on incentive regulation

aiming to reduce regulatory electricity consumption within the grid for electric power

distribution companies, and the need to bring NERC’s regulatory framework in line

with current legislation.

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у

сфері енергетики (НКРЕ), від 13.02.2014 № 117 «Про затвердження Змін до

Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних

коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії» сьогодні

офіційно оприлюднена в «Офіційному віснику України» за № 26, ст. 768. Ця

постанова набрала чинності з дня її офіційного опублікування. Підставою

для внесення змін до Положення стало вдосконалення методу

стимулюючого регулювання щодо зниження нормативних витрат

електроенергії в електричних мережах енергопостачальних компаній, а

також необхідність приведення нормативно-правової бази НЕРК у

відповідність до чинного законодавства.

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

07.04 Mr. Zyukov became Prodan’s Deputy instead Popovich 07.04 Першим заступником Продана став Зюков замість Поповича

The Cabinet of Ministers terminated Igor Popovich from the post of Deputy Minister of

Energy and Coal Industry of Ukraine and appointed Yuri Zyukov instead. 

This is stated in the Cabinets Decrees # 299-p and 300-p of 5 April 2014. 

Кабiнет Мiнiстрiв звiльнив Iгоря Поповича з посади першого заступника

мiнiстра енергетики й вугiльної промисловостi й призначив замiсть нього

Юрiя Зюкова.

Про це сказано в розпорядженнях Кабмiну №299-р i 300-р вiд 5 квiтня 2014

року.

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

04.04 NERC increased green tariff by 20.1% in April 04.04 НКРЕ пiдвищила «зеленi тарифи» на 20,1% у квітні

National Energy Regulation Commission increases tariffs for electricity generated

from alternative energy sources ("green tariff") in April 2014 compared with March by

20.1% reaching the level of 166,45-684,81 UAH cents per KW/h (excluding VAT).

The corresponding Commission decision adopted at a meeting on March 27, 2014.

The rates have been increased due to the shift in UAH - EUR exchange rate. 

Нацiональна комiсiя держрегулювання енергетики пiдвищила тарифи на

вироблену з альтернативних джерел електроенергiю ("зеленi тарифи") у

квiтнi 2014 року порiвняно з березнем на 20,1% до рiвня 166,45-684,81

коп./кВт-година (без ПДВ). Вiдповiдне рiшення комiсiя прийняла на засiданнi 

27 березня. Тарифи пiдвищенi у зв'язку зi змiною курсу гривнi до євро.

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

04.04
Monitoring of the implementation of Ukraine's commitments under the Energy 

Community Treaty by DIXI Group 
04.04

Моніторинг впровадження Україною зобов’язань в рамках 

Енергетичного Співтовариства – від DIXI Group

Monthly bulletins will be issues as a part of the project "Improving the implementation

of Ukraine's commitments under the Energy Community by strengthening the role of

the public", which is funded by the European Union.

Щомісячні білютені випускатимуться в рамках проекту «Покращення

імплементації зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства

через посилення ролі громадськості», що здійснюється за фінансової

підтримки Європейського Союзу, "Діксі Груп" розпочинає публікацію

щомісячних бюлетенів про стан впровадження Україною відповідних

реформ.

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

14-

15.05

EUEA will participate in the first virtual expo for the green building industry 

across Europe

14-

15.05

ЄУЕА візьмуть участь у першій віртуальній виставці зеленої 

будівельної індустрії в Європі 

Log in to WWW.CONSTRUCTION21EXPO.EU to walk through the virtual corridor of

the exposition and check what we have to say. 

Join Construction Expo for: doing business matching, Attending green building

debates, attending live stream presentations. 

Відвідайте WWW.CONSTRUCTION21EXPO.EU; пройдіться віртуальними

коридорами експозиції та перевірте останні новини ЄУЕА. 

На виставці Ви зможете: завести бізнес контакти, взяти участь у дебатах

щодо останніх тенденцій і політичних аспектів спільноти міжнародного

зеленого будівництва та  наживо відвідувати презентації.  

For more information read here більш детально читати тут 

29.05 V European-Ukrainian Energy Day 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 
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