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14.05
EUEA participated in the first virtual expo for the green building industry across 

Europe
14.05

ЄУЕА взяли участь у першій віртуальній виставці зеленої будівельної 

індустрії в Європі

On 14-15 May 2014 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.

14-15 травня 2014 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 Because of energy efficiency Ukraine could save 12 billion euros 29.05 Завдяки енергоефективності Україна може заощадити 12 млрд євро

Ukraine can reduce energy consumption by 30 % with effective political reforms and

approach. Such conclusion experts voiced during discussions within 5th European-

Ukrainian Energy Day, which took place in Kiev. Today Ukraine is almost 4 times

more energy intensive than 28 neighboring EU member states. If Ukraine increases

the level of energy efficiency and reach the current EU level, it can save about 12

billion euros, experts say. Wolfram Rehbock, Chairman of the European-Ukrainian

Energy Agency said that during the last decade Ukraine hardly seen any

improvements on energy consumption, "There were just conversations. For this

reason the energy intensity is high and energy consumption wasteful. Together with it

we see the continued lag in improvement of energy efficiency at the level of private

users, businesses and government agencies, especially in comparison with other

countries." Director of the Energy Community Secretariat Janez Kopac said that

today Ukraine has only way to develop the energy sector, which is the introduction of

energy efficient technologies, "This is an investment in the future of the country and

its sustainable development. The European experience is open to Ukraine. We are

always ready to show and share our experience, mistakes and successes at the level

of city or region," said Kopac.

Україна може скоротити енергоспоживання на 30 % при ефективних

реформах і правильному політичному підході. До такого висновку дійшли

експерти під час дискусій на V Енергетичному Дні, який відбувся в Києві.

Сьогодні Україна майже в 4 рази біль енергоємна за 28 сусідніх країн-членів

Євросоюзу. Якщо Україна підвищить рівень енергоефективності і зрівняє

його зі стандартами ЄС, то зможе заощадити приблизно 12 млрд євро,

вважають експерти. Вольфрам Ребок, голова Ради Європейсько-

українського енергетичного агентства зауважив, що протягом останнього

десятиліття в Україні майже не спостерігалося ніяких поліпшень щодо

енергоспоживання: «Були тільки розмови. Тому енергоємність залишається

високою, а використання енергії − марнотратним. При цьому продовжує

спостерігатися відставання удосконалення енергоефективності на рівні

приватних користувачів, підприємств і державних органів, особливо в

порівнянні з іншими країнами». Директор Секретаріату Енергетичного

Співтовариства Янез Копач додав, що на сьогодні для України єдиний

можливий шлях розвитку енергетичного сектору є впровадження

енергоефективних технологій: «Це внесок у майбутнє країни та її сталий

розвиток. Європейський досвід відкритий для України. Ми завжди готові

показати і розповісти про наш досвід, помилки й успіхи на рівні міста чи

регіону», підкреслив Копач.

30.05 EU biofuel targets need 70m ha of land, says report 30.05 Для реалізації цілей ЄС в біопаливі необхідно 700 тис. кв. км землі

A report by Vienna University found that doubling bio-energy use to meet EU targets

of sourcing 20% of Europe’s power from renewables by 2030 would leave a land

footprint of more than 70m ha. The report, which set out to calculate the land footprint

of EU bio-energy, said that by 2030 biomass was expected to account for 40m ha of

land, biofuels for 11m ha and bio-energy crops for about 19m ha.  

У доповіді вчених Віденського університету йдеться про те, що для

досягнення цільових показників ЄС з отримання європейськими країнами

20% енергії з відновлюваних джерел до 2030 року необхідно виділити

більше 700 тис. кв. км землі. За підрахунками, до 2030 року для дотримання

цілей в біомасі необхідно буде використати під відповідні

сільськогосподарські культури 400 тис. кв. км землі, в біопаливі − 110 тис.

кв. км, а для біоенергетичних культур − 190 тис. кв. км.

For more information read here більш детально читати тут 

15.05 Spain, Portugal join Europe Energy Market 15.05 В Європі розширюють спільний ринок електроенергії

Spain and Portugal have joined the European wholesale electricity market, part of an

effort to improve competition and price transparency throughout the continent.

Europe has been moving to increase linkages between energy systems not only to

improve price competition but to help ensure security of supply and avert blackouts.

France, Germany and Benelux linked their networks in 2010 with northern Europe

which includes Britain, the Nordic countries, the Baltic countries and Poland joining in

February. Italy plans to link up at the end of this year or at the beginning of 2015.

Іспанія і Португалія приєдналися до Європейського оптового ринку

електроенергії в рамках зусиль поліпшити конкуренцію та цінову прозорість

на всьому континенті. Європа рухається до пидвіщення зв'зків між

енергосистемами не тільки для того, щоб поліпшити цінову конкуренцію, а й

для того, щоб допомогти забезпечити безпеку постачань та запобігти

відключенням. Франція, Німеччина та Бенелюкс поєднали свої мережі в

2010 року з північною Європою, що включає Британію, Нордійські країни,

Балтійські країни та Польщу, яка приєдналася в лютому. Італія планує

приєднатися в кінці цього року чи на початку 2015 року.

For more information read here більш детально читати тут 

http://www.euea-energyagency.org/
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07.05 G7 wants to disarm Russian gas weapon and prepares energy plans for winter 07.05
Велика Сімка хоче позбавити Росію зброї та готує енергетичні плани 

на зиму

The Group of Seven nations agreed to find new sources of energy and expand their

natural gas infrastructure to prevent Russia from using its oil and gas reserves as a

“political weapon,” German Economy and Energy Minister Sigmar Gabriel said. The

world’s leading economies will also increase their efforts to save energy and to use

renewable power as part of the agreement, Gabriel said at a press briefing in Rome

where G-7 energy ministers are meeting today in Rome.

Група країн Великої Сімки погодилася знайти нові джерела енергії та

розширити свою газову інфраструктуру, щоб запобігти використанню Росією

власних нафтових і газових ресурсів в якості «політичної зброї», заявив

міністр економіки та енергетики Німеччини Зігмар Габріель. Провідні

економіки світу також збільшать зусилля щодо зберігання енергії та

використання відновлюваних джерел, зазначив він. Зігмар Габріель вважає,

що будь-яке рішення довгострокової проблеми енергетичної безпеки в

Європі має спиратися на діалог. «Чисто технічні зміни на енергетичному

ринку будуть недостатніми. Процес має супроводжувати дипломатія,

політика та згода щодо контрактів між партнерами», зазначив він.

For more information read here більш детально читати тут 

07.05 Ukraine receives first IMF tranche 07.05 Україна отримала перший транш МВФ

“The first tranche to the amount of USD 3.2 billion on the stand-by program came on

Tuesday,” the regulator informed. Out of this amount, more than USD 1 billion will be

sent to fill the gold and currency reserves. To remind, April 30, the IMF Board of

Directors has approved allocation of a two-year loan on the stand-by program to the

amount of USD 17.01 billion to support economic programs of the Ukrainian

government to renew macroeconomic stability and ensure economic growth.

According to NBU Governor Stepan Kubiv, the first IMF tranche will be sent to fill the

gold and currency reserves and to the budget for stabilization of the financial state of

Ukraine.

«Перший транш в обсязі $3,2 млрд за програмою "стенд-бай" надійшов у

вівторок», - повідомив регулятор. З цієї суми понад $1 млрд буде

направлений на поповнення золотовалютних резервів.

Нагадаємо, 30 квітня ц.р. Рада директорів МВФ схвалила надання України

дворічного кредиту за програмою "стенд-бай" у розмірі $17,01 млрд для

підтримки економічної програми українського уряду з відновлення

макроекономічної стабільності і забезпечення економічного зростання.

За словами глави НБУ Степана Кубіва, перший транш МВФ буде

направлений на поповнення золотовалютних резервів і бюджету заради

стабілізації фінансового становищ України.

For more information read here більш детально читати тут 

15.05
Monitoring of the implementation of Ukraine's commitments under the Energy 

Community Treaty PART 2 by DIXI Group
15.05

Моніторинг впровадження Україною зобов’язань в рамках 

Енергетичного Співтовариства ЧАСТИНА 2 – 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 

23-

27.06
Energy Days 2014: Registration now open

23-

27.05
Енергетичні дні 2014: Реєстрація  відкрита 

Energy Days 2014 within European Sustainable Energy Week (23-27 June

2014).Energy Days are not-for-profit events that promote energy efficiency or

renewable energy. They can be any kind of activity—for example presentations,

workshops, exhibitions, concerts or displays. This year, Energy Days can be

organized during the entire month of June 2014.

Енергетичні дні 2014 в рамках Європейського тижня сталої енергетики (23-

27 червня 2014 р.). Дні енергії - це не некомерційні заходи, що сприяють

популяризації енергоефективності та використання поновлюваних джерел

енергії. В рамках заходу вітається будь-який вид діяльності, наприклад

презентації, семінари, виставки, концертів або вистави. Цього року, Дні

Енергії можуть бути організовані протягом усього червня 2014 року.

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