
Україна ніколи слідувала 
підходу "дивись і вчись"? 
Титульну тему цього, тепер вже пост-літнього, 
інформаційного бюлетня ми хотіли б присвятити деяким 
яскравим прикладам сталого розвитку населених пунктів у 
США.  

Як відомо, США мають федеральну систему, де кожен штат 
має право приймати рішення найвигідніші для штату; тут 
легко прослідкувати, у кого більше волі і зацікавленості, в 
нашому випадку у питаннях розвитку ЕЕ і ВДЕ. Звичайно, 
найбільш популярні історії збираються навколо Каліфорнії, 
наприклад їх стратегії сталого розвитку (англ.). Але сьогодні 
ми хотіли б поговорити про інші приклади, говорити про 
американські місця, які дуже часто порівнюють з 
українськими.  

Кілька років тому ми стали чути, що Одеса перетвориться на 
український Лас-Вегас. Може  і так, якщо говорити про 
статус столиці відпочинку і розваг; ми рухаємося в 
правильному напрямку. Але чи насправді Лас-Вегас це 
тільки азартні ігри і веселощі? Якщо ви ніколи не чули про 
план сталого розвитку міста, ви повинні ознайомитися із 
прикладами переробки промислових відходів, сонячних 
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Відео з 5-го 
Європейсько-
Українського 
Енергетичного Дня 
вже доступне! 

Перегляньте найкращі моменти  
та найяскравіші коментарі з  5-го 
Європейсько-Українського  
Енергетичного Дня ТУТ.  

ЄУЕА взяли участь в 
обговоренні 
розпорядження 
фондами ДАЕЕ 

Держенергоефективності 
України провели обговорення з 
провідними експертами сфери 
енергоефективності напрямків та 
механізмів використання 500 
мільйонів гривень фінансової 
допомоги Європейського Союзу. 

7 жовтня 2014 року - 
Інвестиційний форум 
ЄУЕА в Києві 

Зарезервуйте дату в своєму  
графіку! ЄУЕА  раді запросити 
Вашу компанію дізнатись про 
можливості фінансування 
проектів видновлювальної 
е н е р г е т и к и т а 
енергоефективності.  Деталі участі 
у заході можна перглянути ТУТ.  

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 

Фото: triplepundiit,com 

Спонсор ЄУЕА: 
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https://www.youtube.com/watch?v=fVaTr_BbOZw&list=UUyQw_SfV1AvXHd-KlpNXJ4w
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/1119-derzhenergoefektyvnosti-provely-zustrich-z-ekspertamy-galuzi-ee
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/1114-investycijnyj-forum-jeuea-7-go-zhovtnja-2014-roku-v-cityhotel-kyjiv
https://www.youtube.com/watch?v=fVaTr_BbOZw&list=UUyQw_SfV1AvXHd-KlpNXJ4w
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/1119-derzhenergoefektyvnosti-provely-zustrich-z-ekspertamy-galuzi-ee
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/1114-investycijnyj-forum-jeuea-7-go-zhovtnja-2014-roku-v-cityhotel-kyjiv
http://www.p4sc.org/articles/all/california-moves-ahead-sustainable-strategies


станцій прямо на вулицях і способів акумулювання коштів  
для реалізації вище сказаного і багато іншого (англ.).  

Не впевнені, що Одеса є яскравим прикладом? Ми 
пропонуємо вам подивитися на Харків, дуже населений і 
промисловий, так само, як і Чикаго. Міста, які знані через всі 
форми прямокутного та всі відтінки сірого бетону не дуже 
легко змінити, прикрасити або утеплити. Однак, трохи 
творчості і зусиль дозволили Чикаго стати зеленішим і 
яскравішим (англ.), нічого нового, тільки розумний підхід до 
добре відомих методів.  

Якщо масштабів великого міста все ж замало, давайте 
поговоримо про Київську область та штат Нью-Йорк, 
можливо, невідповідний масштаб, але однаково важливе 
значення для країни. Майже щодня ми чуємо про 
інтенсивне споживання ресурсів у Києві та області і те саме 
про Нью-Йорк з відповідним штатом. Але як часто ми чуємо 
про реальні плани і рішення проблеми? Губернатор Куомо, 
зі штату Нью-Йорк, нещодавно представив доповідь (англ.), 
що розкриває основні кроки в напрямку сталого розвитку, 
а ми, як і раніше, чекаємо звіту від губернатора Київської 
області, пана Шандри.  

Останнім прикладом буде Sonoma Mountain Village (англ.), 
що ми б поставили в ряд з містом Жовква Львівської області 
України. Останні - дуже активні в плані реалізації технологій 
EE, але ще ніяк не створять візію міста, як такого, де життя 
відповідає всім вимогам екологічності та 
енергоефективності, все ще шукають рішення. 

Більше влади на місцях ще не означає їх 
процвітання 
Розмови про децентралізацію України почались не так 
давно. Чи є ці розмови є предметом міжнародної політики 
чи шансом насправді підвищити розвиток регіонів? 

Дайте нам знати, що Ви думаєте з цього приводу в групі 
LinkedIn під заголовком Newsletter.                               
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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. 

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 

Фото: boma.org

Щиро, ЄУЕА

http://www.triplepundit.com/2014/08/downtown-las-vegas-surprising-hub-sustainable-thinking/?utm_source=Daily+Email+List&utm_campaign=1a6b0f5fd6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_9dedefcee3-1a6b0f5fd6-220374401
http://www.artic.edu/webspaces/greeninitiatives/greenroofs/main.htm
http://www.onearth.org/article/chicago-urban-solar-farm
http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2014/01/road-map-to-clean-energy-and-climate-initiatives-in-new-yorks-2014-state-of-the-state-report
http://www.sonomamountainvillage.com/community/index.php
https://www.linkedin.com/groups?mostRecent=&gid=2521858&trk=my_groups-tile-flipgrp
http://euea-energyagency.org/uk/chlenstvo-v-euea/chomu-varto-pryednatysa
mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://www.linkedin.com/company/european-ukrainian-energy-agency?trk=biz-companies-cym
http://boma.org
http://boma.org
http://euea-energyagency.org/uk/chlenstvo-v-euea/chomu-varto-pryednatysa
mailto:office@euea-energyagency.org
http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
https://www.linkedin.com/company/european-ukrainian-energy-agency?trk=biz-companies-cym


Біомаса/ Біогаз 

12 серпня - Вперше в Україні "зелений" тариф отримала свиноферма  Читати 
ТУТ 

Українська сільськогосподарська компанія «Даноша» має установку з виробництва біогазу  на 
Івано-Франківщині. Планами цього проекту передбачалося, що можна буде отримати 
запланований фінансовий результат у випадку надання компанії права отримувати кошти по 
«зеленому» тарифу при виробництві електроенергії з біогазу. Успішним завершенням стало 
оформлення 7 липня 2014 року «зеленого» тарифу для біогазового заводу. 

!
Гідро енергетика 

23 серпня - У Шотландії побудують найбільший у світі генератор припливної 
електростанці  Читати ТУТ (рос.) 

Кабінет Міністрів звільнив паротурбогенератори потужністю 12 МВт, градирні із пропускною 
здатністю 4,5 тис. куб. м/година й котли для електростанцій, що працюють на біопаливі із 
продуктивністю 35 тонн пари на годину від ввізного мита й обкладання податком на додану вартість 
при ввозі на митну територію України. Про це сказано в постанові уряду №264 від 17 липня. 

!
Сонячна енергетика 

27 серпня - Південна Корея запустить першу в світі плавучу сонячну 
електростанцію  Читати ТУТ (рос.)   

Компанія Solkiss закінчує будівництво першої в світі плавучої обертової сонячної електростанції. 
Близько 1600 модулів генеруючих панелей встановлені на 8-кутну плавучу платформу площею 7500 
квадратних метрів. Потужність експериментальної електростанції складе 465 кВт, чого достатньо 
для забезпечення електрикою будинків на 250 сімей. 

12 серпня - Новий рекордний сонячний автомобіль, що може проїхати 98 
миль на 15 центів електроенергії Читати ТУТ (англ.) 

Shell Eco-Marathon кидає виклик університетським командам з усього світу, на  розробку 
електромобіля, що міг би проїхати найдалі, наскільки це можливо на енергетичному еквіваленті 
одного літра палива, а в цьому році в конкурсі взяли участь 198 команд з 27 країн по всій Європі. 

!
!
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http://ecotown.com.ua/news/Vpershe-v-Ukrayini-zelenyy-taryf-otrmala-svynoferma/
http://mk-london.co.uk/news/u489/2014/08/23/3621
http://aprpress.com/sciense/8461-yuzhnaya-koreya-zapustit-pervuyu-v-mire-plavuchuyu-solnechnuyu-elektrostantsiyu
http://inhabitat.com/flexible-thin-solar-cells-help-elba-ev-set-a-staggering-new-record-in-fuel-efficiency/
http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon.html


Енергоефективність 

12 серпня - Вчені запропонували спосіб передачі енергії по повітрю Читати 
ТУТ (рос.) 

Фізики зі США та Німеччині придумали методику, яка потенційно може передати електричний 
розряд на відстань до десяти метрів. З результатами досліджень можна ознайомитися на сайті 
університету Арізони (англ.). Для передачі електричного розряду вчені використовували систему з 
двох електродів і фемтосекундного лазера. Лазер створював тонкий плазмовий шнур між двома 
електродами. 

!
Політика ЄС та Енергетичного співтовариства 

24 липня - “National Grid” вимагає резерву балансування - Британський 
досвід  Читати ТУТ (англ.) 

“National Grid” вводить нові схеми, які закликають  підприємства вимкнути електрику, щоб 
заощадити гроші. «National Grid» - організація, яка управляє і розподіляє постачання електроенергії 
у Британії - взяла на себе роль управління потребами країни в електроенергії. У червні 2014 року, 
було оголошено нову вимогу - схема називається Резерв балансування  попиту, призначений для 
зниження попиту в критичні моменти і забезпечення резерву на електроенергію для уникнення 
перебоїв в подачі електроенергії та відключення. Це не нова ідея – в Каліфорнії та Онтаріо 
аналогічні схеми експлуатувались з 1980 року. 

!
11 липня- ЄС позивається проти Австрії та Польщі за енергоефективність 
будівель Читати ТУТ 

Австрії та Польщі загрожує штраф за неспроможність імплементувати законодавство ЄС про 
поліпшення енергоефективності будівель, заявив виконавчий орган ЄС. Європейська Комісія 
просить Суд Європейського Союзу в Люксембурзі застосувати штраф в 96 720 євро до Польщі та 
39 593 євро до Австрії за кожен день невідповідності з законодавством ЄС. В Директиві ЄС 
йдеться про те, що країни-члени мають створити та застосувати вимоги до енергетичної 
ефективності всіх будівель, забезпечити сертифікацію енергоефективності будівель та вимагати 
регулярної перевірки систем опалення та кондиціонування. Директива, яка мала бути 
транспоноване в національне законодавство до липня 2012 року, також говорить про те, що 
країни-члени повинні забезпечити, щоб до 2021 року всі нові будівлі мали енергетичне споживання 
близьке до нуля, тобто вони мають використовувати приблизно той самий обсяг енергії, який 
створюють. Комісія просила застосувати подібні штрафи до Бельгії та Фінляндії в квітні, а також 
вивчає ситуацію в Словенії, Нідерландах, Люксембурзі, Італії та Чеській Республіці. 

!
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http://ecotown.com.ua/news/Vpershe-v-Ukrayini-zelenyy-taryf-otrmala-svynoferma/
http://www2.engr.arizona.edu/~junseok/pdf/IEICE2008.pdf
http://blog.energ-group.com/blog/bid/392578/national-grid-demand-side-balancing-reserve?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_content=Oktopost-linkedin-group&utm_campaign=Oktopost-National+Grid+Demand+Side+Balancing+Reserve
http://ua-energy.org/post/45585


10 липня - Європа повинна інвестувати в електромережі 150 млрд. євро до 
2030 року - Entso-e Читати ТУТ 

Європейським операторам мереж потрібно інвестувати 150 млрд. євро в високовольтні лінії 
електропередач до 2030 року, щоб відкрити шлях до покриття енергією з відновлюваних джерел 
до 60% загального попиту на електроенергію в ЄС, заявили в Entso-e. Це дорівнює додатковим 
1,5-2 євро за МВт-год або близько 1% в рахунку за електроенергію для кінцевих споживачів, або 
близько 2% до гуртових цін на енергію, повідомила організація в проекті Європейського плану 
розвитку мереж на 2014 рік, який розрахований цього року до 2030 року. Додаткові витрати 
будуть компенсовані вигодами посиленої інтеграції ринку, що в середньому скоротить 2 євро за 
МВт-год від гуртових цін на енергію в найбільш повільному, найбільш національному підході до 
розвитку мереж, та 5 євро за МВт-год в найбільш європейському та відкритому до відновлюваних 
джерел енергії підході, йдеться в повідомленні. 

8 липня - ЄС надаватиме фінансову пидтримку України за успішне 
впровадження реформ  Читати ТУТ (англ.) 

Реформа енергетичного сектору в Україні є умовою для подальшої фінансової підтримки з боку 
Європейського Союзу, заявив комісар ЄС Штефан Фюле. Комісар з питань політики сусідства 
Фюле зібрав конференцію донорів для України в Брюсселі. Європейська Комісія представила в 
березні пакет підтримки вартістю 15 млрд. Доларів на сім років, щоб допомогти стабілізувати 
Україну. Фюле сказав, що умовою того, що він назвав сталою тсабілізацією в Україні, є прогрес з 
порядком денним реформ. “Нам також потрібно бачити подальші дії щодо економіки, торгівлі та 
бізнесу, а також в енергетичному секторі”, заявив він у своїй промові. “Будь-яка подальша 
фінансова підтримка з боку Європейського Союзу буде пов’язана та залежна від постійних зусиль 
щодо реформ”. 

!
4 липня - 40 млрд. євро значно підвіщать потенціал чістої енергетики в ЄС  
Читати ТУТ  

Європейський грошовий пул структурного фінансування проектів з енергоефективності та 
відновлюваних джерел енергії зріс на 40% до, як оцінюють, 38-40 млрд. євро і може бути 
використаний для досягнення угоди щодо цілей з «чистої» енергетики до 2030 року зі 
стурбованими щодо економічних показників країнами-членами ЄС зі Східної Європи. Матьє 
Фічтер, співробітник з питань політики директорату ЄС з регіональної політики, сказав виданню 
EurActiv, що це може пропонувати стимул для східноєвропейських країн, що дозволить більш 
гладке прийняття запропонованого Комісією енергетичного та кліматичного пакету до 2030 року в 
жовтні. “Це побічно очевидно”, зазначив він. “Ми знаємо, що виклик цілями до 2030 року означає 
для багатьох країн-членів. Існує потреба для значних додаткових інвестицій і велика частина з того, 
що ми надамо в наступні сім років, допоможе їм фінансувати принаймні частину того, що вони 
матимуть робити”. 
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Фінансування проектів 

26 серпня - Данія має намір виділити 3 млн дол. На посилення 
енергоефективності в Україн Читати ТУТ (рос.) 

Данія має намір виділити 3 млн дол. для посилення енергоефективності в Україні. Про це на 
брифінгу заявив заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків. "Зараз Данія 
працює над виділенням приблизно 3 мільйонів доларів для створення україно-данської комісії, 
команди для напрацювань енергоефективності в країні", - розповів Шимків. 

12 серпня - ЄІБ готовий фінансувати енергоефективність українських ВНЗ 
Читати ТУТ 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір профінансувати оснащення українських вищих 
навчальних закладів енергозберігаючими технологіями. Про це сказано в повідомленні прес-
служби Міністерства освіти і науки. Відповідно до повідомлення, спочатку до проекту буде залучено 
7 ВНЗ, що пройшли необхідні етапи підготовки. Крім того, представники ЄІБ заявили про 
можливість установи аналогічного проекту для професійно-технічних навчальних закладів відразу 
після запуску програми для ВНЗ. 

!
Енергетична стратегія України  

27 серпня - Порошенко перетворив Нацкомпослуг та НКРЕ в єдину 
нацкомісію Читати ТУТ (рос.) 

Президент України Петро Порошенко ліквідував Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг, та Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики, створивши на їх базі Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це йдеться в указах №№692-695 від 
27 серпня. Головою нової комісії призначено Володимира Демчишина. Йому доручено внести у 
двотижневий строк проект положення про комісію, а Кабміну доручено у двомісячний термін 
забезпечити комісію фінансами і приміщенням 

22 серпня - 60 шкіл Вінниччини переводять на альтернативне паливо  Читати 
ТУТ 

У 2014 році у загальноосвітніх навчальних закладах області налічується 681 котельня, в тому числі: 
308 - на газовому опаленні, 318 - на твердому паливі – 318, 24 - електроопалення. Завдяки тепловим 
генераторам на альтернативному паливі обігрівався 31 освітянський заклад Вінниччини. З метою 
економії споживання газу та енергоносіїв вживаються заходи по дооснащенню газових котелень 
котлами на альтернативних видах палива (cередньообласний показник забезпеченості вугіллям 
становить 36 %). Нині роботи проводяться ще у 59 загальноосвітніх школах. 
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20 серпня - Кабмін призначив Савчука головою Держенергоефективності 
Читати ТУТ (рос.) 

Кабінет міністрів України призначив Сергія Савчука головою державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності). Про це йдеться у 
розпорядженні уряду № 758-р від 20 серпня 2014 р. Офіційне повідомлення ще не опубликоване 
на сайті КМУ. Держенергоефективності України входить до системи органів виконавчої влади і 
забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного використання паливно-
енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива. 

15 серпня - НКРЕ внесли зміни до постанови щодо міжлержавних 
електричних мереж Читати ТУТ 

Підставою для розробки проекту постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку проведення 
електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних 
мереж» є реалізація вимог Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії 
України». Метою прийняття Проекту є приведення нормативно-правової бази НКРЕ у 
відповідність до вимог чинного законодавства. Комісією 19.05.2014 був оприлюднений Проект 
постанови. За результатами отриманих зауважень та пропозицій сторін Комісією були внесені 
відповідні зміни до Проекту постанови. 

12 серпня - Крим підключать до єдиної енергосистеми Росії в 2017 році 
Читати ТУТ (рос. Увага! Неперевірене джерело!) 

Кримська енергетична система буде підключена до єдиної енергосистеми РФ в 2017 році, коли на 
півострові будуть зведені нові генеруючі потужності.  “Плановий термін вирішення проблем з 
підключення до єдиної енергетичної системи РФ - 2017 рік. В цей же час, до середини 2017 року, 
повинні бути побудовані генеруючі потужності в Сімферополі і Севастополі”, - сказав глава 
Мінкрима Олег Савельєв. За словами Савельєва, питаннями підключення займатиметься 
Федеральна мережева компанія зі своїми дочірніми організаціями. Міністр у справах Криму 
відзначив, що Федеральна цільова програма з розвитку Криму і Севастополя до 2020 року в першу 
чергу передбачає розвиток енергетичного комплексу. 

12 серпня - Мінрегіон рекомендує громадянам погоджувати з 
енергокомпаніями перехід на електронагрівачі та бойлери Читати ТУТ (рос.) 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
(Мінрегіон) України рекомендує громадянам у разі прийняття рішення про використання 
побутових електричних приладів нагріву води та обігріву приміщень погоджувати можливість 
такого використання електроприладів безпосередньо з енергопостачальними компаніями.Такі 
рекомендації для уникнення можливих аварійних ситуацій через підвищене навантаження на 
електромережі у зв'язку з масовим переходом на електронагрівачі та бойлери озвучив заступник 
голови Мінрегіону Григорій Семчук на брифінгу в рамках прямої телефонної лінії Кабінету міністрів. 
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5  серпня - Україна і Японія підписали спільну заяву про всебічне співробітництво 
у сфері енергетики Читати ТУТ 

Японський центр вугільної енергетики J-Coal і Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України підписали у вівторок спільну заяву про всебічне співробітництво у галузі енергетики для 
зміцнення енергетичної незалежності України. Т.Мотегі також заявив про намір відновити 
переговори з Україною по інвестиційним пропозиціям і досягти прогресу в цьому питанні вже до 
кінця поточного року. "Починаючи з наступного тижня, ми будемо направляти нові делегації в 
Україну", - сказав він. 

!
Події 

18-20 вересня - Форум «Експорт в ЄС», Ужгород Читати ТУТ 

36 вересня - Форум з Енергетичної Безпеки Європи EuroSEF-2014, Брюссель 
Читати ТУТ 

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на Форум з Енергетичної 
Безпеки Європи EuroSEF-2014,   що відбудеться   26 вересня 2014 р. в Брюсселі. Метою 
EuroSEF-2014 є збільшення частки відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі, що 
дозволить забезпечити теплом і електроенергією, виробленої з відновлювальних джерел, 
побутових споживачів усіх регіонів Європи. 

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. 

7 жовтня - Інвестиційний форум ЄУЕА Читати ТУТ 

Зарезервуйте дату в своєму  графіку! ЄУЕА  раді запросити Вашу компанію дізнатись про 
можливості фінансування проектів видновлювальної енергетики та енергоефективності. 
Отримайте можливість отримати відповіді щодо наявного фінансування, умов подання заявок та 
конкретних процедур для Вашого проекту напряму в інвесторів. Ви матимете нагоду напряму 
поспілкуватися із представниками міжнародних донорських організацій та фінансових установ, 
готових до укладання угод. 

!
!
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14-15 жовтня - 6-й Міжнародний Форум з Відновлювальної Енергетики та 
Енергоефективності в Україні, Київ Читати ТУТ 

У 2014 р. окрім насиченої ділової програми, сформованої з більш ніж 60 доповідей і презентацій 
найкращих галузевих експертів, а також ключових ринкових гравців, REF-2014 Kyiv проведе 
галузеву виставку, на якій широкій аудиторії буде представлено устаткування, рішення і сервісні 
можливості українських і зарубіжних провідних компаній. Окрема частина експозиції REF-2014 
Kyiv – "Безпечний Опалювальний Сезон-2014-2015" – буде присвячена рішенням, обладнанню та 
паливу, що дозволяє успішно пройти прийдешній опалювальний сезон. 

19-21 листопада - RENEXPO® Південно-Східна Європа – приймає виклики та 
підтримує чисту енергію в 2014 році Читати ТУТ (англ.) 

Будучи інформаційним партнером, ЄУЕА має честь запросити Вас на RENEXPO® Південно-Східна 
Європа – це найбільша і найважливіша подія в галузі поновлюваних джерел енергії та 
енергоефективності в Румунії, що  повертається вже всьоме проводитиметься у 2014 році, 19 - 21 
листопада в Палац Хол, Бухарест. Захід продовжує семирічну традицію створення найкращої 
платформи для успішного бізнесу з точки зору виставкових, конференцій і супутніх заходів Румунії. 
RENEXPO®солар, RENEXPO®вітер, RENEXPO®гідроенергетика, RENEXPO®біо та когенерація та 
RENEXPO®енергоефективність протягом трьох днів зберуть експертів і ключових осіб у секторі.
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