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Зміни в Аналітичному
виданні
У зв’язку из недавніми змінами до
законодавства ЄУЕА звертає
Вашу увагу на зміни в «Короткому
огляді законодавства щодо
розвитку політики у сфері
раціонального використання
енергії в Україні», стор. 19.

Член Ради ЄУЕА про
Енергетичне
Співтовариство
Олена Рибак, член Ради ЄУЕА та
Голова робочої групи з
енергоефективності
коментує
щодо важливості відносин
України та Енергетичного
Співтовариства.
Публікація “Енергетичне
співтовариство - Що це
значить для України”

10 веренсня 2014 року Енергетисний форум в
Запоріжжі
Зарезервуйте дату в своєму
графіку! ЄУЕА раді запросити Вас
відвідати виставку та ряд
обговорень за круглим столом в
Запоріжжі на 4-му щорічному
Енергетичному Форумі.Більше
інформації незабаром.

Рис. Національний газовий союз України

Газова криза, що
спонукатиме ВДЕ та ЕЕ
Незважаючи на те, що в ЄУЕА ми докладаємо всіх
зусиль для пидтримки альтернативної енергетики та
енергоефективного світосприйняття, цього місяця
Вибір Редактора зупиниться на підбірці статтей про
видносини на тему ЄС-Укр-Рос-газ.
В червні Україна так і не знайшла миру і стабільності
видносин із найближчим сусідом, проте здається, що
газ і тільки газ має значення в розвитку конфлікту.
Хронологічно, видбувалося наступне: Тристоронні
переговори із ЄС та Росією щодо цін на газ, які
призвели до переходу на режим передплати за ціною
в $ 485 за 1000 кубічних метрів - дорога в нікуди (англ.),
а по факту припинення постачання газу з Росії.

Європейсько-українське енергетичне агентство

червень 2014

ЄУЕА
ЄУЕА – це незалежна
неприбуткова організація
відкрита для всіх учасників
ринку енергоефективності та
ВДЕ України, які мають на меті
конструктивно співпрацювати
з компаніями-однодумцями.
Разом, ми прагнемо зробити
свій внесок в прозорий
розвиток цих ринків, шляхом
сприяння справедливому та
сталому розвитку бізнесу,
підвищенню інформованості
громадськості про питання
енергетики, а також шляхом
впливу на енергетичну політику
уряду.

Вибух на трубопроводі в Полтавській області, на диво
тому самому газопроводі, яким надходить газ із Росії до
Словаччини, яка обіцяла поставляти реверсний газ на
Україну; нащастя ті знайшли можливість експорту газу із
країн західної Європи. Не будучи пригніченими такими
подіями Україна ропочала перемовини по знайомій
схемі ревесних поставок газу із Угорщиною (англ.) і
більше того, інтеграції всієї газової мережі України до
європейської. В довершення, українські амбіції щодо
розробки родовищ сланцевого газу та імпорту
зрідженого газу стали заключними положеннями в
державному плані подолання газової кризи.
Розлучення України з Росією та новий
партнер з Європи
Наскільки є можливим для України є сценарій розвитку
без російського газу та варіанти здобуття нових
енергетичних партнерів? Чи дасть ця криза поштовх до
розвитку ВДЕ та ЕЕ в Україні?
Дайте нам знати, що Ви думаєте з цього приводу в групі
LinkedIn під заголовком Newsletter/Інформаційний
бюлетень.
Щиро, ЄУЕА
Фото: AFP

Чому приєднатися?
Зворотній зв’язок:
office@euea-energyagency.org
БЦ Євразія, 5й поверх, вул.
Жилянська 75, Київ, 01032,
Україна
Тел.: + 38.044.390.5533
Факс: + 38.044.390.5540
Слідуйте за нами:
www.euea-energyagency.org
FACEBOOK

LinkedIn
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Біомаса/ Біогаз
13 червня - В ЄС домовилися про політику щодо біопалива Читати ТУТ (англ.)
Рада з питань енергетики Європейського Союзу (зустріч міністрів енергетики держав-членів ЄС)
оголосила, що досягла політичної згоди щодо заходів з включення зміни непрямого використання
землю в політики ЄС щодо біопалива. Торгівельні групи заявили, що такого кроку очікували для
відновлення довіри інвесторів. Угода накладає обмеження в 7% на використання традиційних
біопалив. Вона також заохочує до переходу до біопалив другої та третьої генерації. Щоб підтримати
перехід до більш просунутих біопалив, від країн-членів вимагатимуть встановити національні цілі для
просунутих біопалив, взявши за основу 0,5 відсоткових бали на ціль в 10% відновлюваної енергії на
транспорті, про що йдеться в Директиві з відновлюваної енергії. Країни-члени можуть
встановлювати і нижчу ціль за певних обставин.

!
Політика ЄС та Енергетичного співтовариства
Схема роз’яснень директив ЄС з енергоефективності Читати ТУТ (англ.)

!
26-27 червня - В ЄС визначили ключові принципи енергетичної політики на 5
років Читати ТУТ
Європейська Рада провела 26-27 червня зустріч, на якій обговорила питання енергетичної
безпеки. В світлі сучасних вікликів, європейська енергетична і кліматична політики в наступні п’ять
років мають зосередитися на такому:

!

• Доступна енергія для компаній та громадян: шляхом вгамування попиту на енергію завдяки
посиленню енергетичної ефективності; шляхом завершення нашого інтегрованого
енергетичного ринку; шляхом віднайдення шляхів підвищити вагу Спільноти в переговорах;
шляхом збільшення прозорості на газовому ринку; шляхом стимулювання досліджень розвитку
та промислової європейської бази в галузі енергетики;
• Безпечна енергія для всіх країн ЄС: шляхом пришвидшення диверсифікації енергопостачання та
маршрутів, включаючи через відновлювані, безпечні та сталі, а також інші місцеві енергетичні
ресурси, як засоби до скорочення енергетичної залежності, зокрема, від єдиного джерела або
постачальника; через надання приватним та державним гравцям правильної основи для
планування, щоб вони могли приймати середньо- та довгострокові інвестиційні рішення;
• «Зелена» енергія; шляхом продовження ведення боротьби проти глобального потепління до
зустрічі Об’єднаних Націй в 2015 році в Парижі та після, включаючи встановлення амбітних цілей
до 2030 року, які б повністю відповідали погодженій ЄС меті до 2050 року».

!
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11 червня- Eнергетичному Співтовариству запропонували реформуватися
та збільшити вплив Читати ТУТ
Група високого рівня Енергетичного Співтовариства опублікувала звіт «Енергетичне
Співтовариство для майбутнього» після дев’яти місяців довгої роботи над необхідними реформами.
Голова групи Єжи Бузек заявив: «В сьогоднішній геополітичній ситуації ми краще ніж коли-небудь
усвідомлюємо, як важливо для процвітання та стабільності у всій Європі її безпечне, конкурентне та
стале постачання енергоресурсів. Енергетичне Співтовариство є ключовим інструментом
міжнародної енергетичної політики, а його ефективне функціонування є основним для досягнення
мети». В звіті містяться пропозиції щодо вирішення найбільш гострих проблем, з якими стикається
Енергетичне Співтовариство, включаючи розрив між політичними зобов’язаннями та реальною
імплементацією законодавства, брак інвестицій в інфраструктуру та часткова ефективність
інституційної структури.

!
4 червня - Правильна енергополітика заощадить кожному громадянину ЄС
більше 100 євро щорічно - дослідження Читати ТУТ
Про це йде мова в дослідженні, проведеному Accenture для Європейської асоціації
електроенергетичної промисловості (Eurelectric). Згідно з результатами дослідження,
впровадження інтегрованого набору важелів може генерувати чисту економію в межах від 27 до
81 млрд євро щорічно до 2030 року. Для досягнення такої економії політикам та галузі варто
зосередитись на джерелах вартості в чотирьох ключових напрямах «ланцюжка створення доданої
вартості в електроенергетиці»: оптимізації систем відновлюваної енергії, інтеграції ринку,
впровадженні активної системи управління та реагуванні на попит і енергозбереження.

!
Фінансування проектів
26 червня - Піонері ЄБРР в “зеленій” енергетиці України Читати ТУТ (англ.)
Програми прямого кредитування сталої енергетики ЄБРР в Україні підтримують екологічно чисті
ініціативи через Українського фонду кредитування стійкої енергетики (USELF). Це кредитна
програма з бюджетом в 140 млн. € є доступною для малих і середніх проектів з відновлюваної
енергетики, починаючи від води, вітру, біомаси та біогазу до сонячних енергетичних підприємств. У
відповідь на зростаючий попит та історії успіху семи проектів, програма USELF була розширена.
«Враховуючи розмір сільськогосподарського сектора України є великий потенціал для проектів
біомаси та біогазу, та й сонячна, завдяки хорошому рівню сонячного світла», прокоментував пан
Масліченко, Старший менеджер ЄБРР.

!
!
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Енергетична стратегія України
10 червня - Створення умов для синхронізації енергосистем України має бути
завершено 2016 року Читати ТУТ
Міністерство енергетики й вугільної промисловості має намір створити умови для синхронізації
енергетичних систем України і Євросоюзу до четвертого кварталу 2016 року. Про це сказано в
наказі №409 від 4 червня. Міністерство розпорядилося створити робочу групу з питань
організаційно-технічних заходів для підготовки Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до
роботи з об'єднанням енергосистем європейських держав на чолі із заступником міністра
Вадимом Улідою.

!
5 червня - Моніторинг впровадження Україною зобов’язань в рамках
Енергетичного Співтовариства ЧАСТИНА 3 – від DIXI Group Читати ТУТ
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.

!
Події
15 липня - Тренінг для працівникіив сектору відновлювальної енергетики:
Представлення найкращих проектів та роботи над помилками Читати ТУТ (англ.)
На цьому вебінарі буде представлений один з тренінгів в рамках програми “Освіта для чистої
енергії” (VOCTEC), що проводитиметься Університетом Арізони за підтримки USAID; сертифікація
по встановленню сонячних панелей проводитиметься Міжнародним агентством з відновлювальної
енергетики. Основною метою цього вебінару є представлення найкращих проектив по
розширенню встановлених потужностей Захидної Африки та Тихоокеанських островів.

!
30 вересня - 3 жовтня - Осінній будівельний форум у Львові Читати ТУТ
Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на Осінній Будівельний Форум,
виставки якого відбуватися з 30 вересня по 3 жовтня 2014 р. у Львові. В рамках форуму відбудуться
наступні виставки – ХХХ міжнародна виставка «БудЕКСПО-осінь», VІІІ спеціалізована виставка
«Опалення» та VІІІ спеціалізована виставка «Альтернативна енергетика». Членам ЄУЕА
надаватиметься знижка в 10% на виставкову площу.
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