
Переглядаючи 2014 рік 
Шановні члени, партнери та друзі ЄУЕА, 

Ми хотіли б побажати вам щасливих свят і процвітання в 
новому році. 

У той момент, коли всі резолюції написані і всі побажання 
загадані, ми хотіли б зробити крок назад і проаналізувати 
наші сподівання на 2014 рік. 

Перед написанням цього введення ми мали розмову з 
великою кількістю експертів ЕЕ та  розробників ВДЕ, всі 
вони мали неспокійний рік, повний невизначеності і втрат, 
але, в той же час, всі вони погодилися, що ми, Україна, 
чекали цього пробудження занадто довго, щоб знехтувати 
шанс реконструкції. 

Тут я хотілося б процитувати Костянтина Якобі, 
Генерального Директора EEE JacobyKo spol. s r.o., 
консалтингової компанії, що базується в Братиславі, члена 
ЄУЕА (повна стаття буде доступна в режимі онлайн). 

"Люди звернули свою увагу на ці теми; вони запитують 
один одного де шукати видповідні інформацію, досвід і 
думки, коли сідають на "маршрутку", за чашкою чаю в кіоску, 
бесідами, тощо. Різні семінари, інформаційні заходи, 
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ЄУЕА взяли участь у 
круглому столі 

18 грудня 2014 року в 
приміщенні  Національної 
телекомпанії України відбувся 
Кру г лий с т і л на т ему : 
“Енергоефективність. Спільні 
Рішення”, який був присвячений 
обговоренню шляхів підвищення 
енергоефективності НТКУ в 
Києв і і в с і х об л а с ни х 
телерадіокомпаній (ОДТРК). 
Більше информації  про захід  ТУТ.  

ЄУЕА взяли участь в 
конференції 
“Енергетична 
демократія проти 
енергетичної 
диктатури” 

9 грудня 2014 року ЄУЕА відвідали 
конференцію, організовану 
Greencubator. Учасники обговорили 
перехід від енергетичної диктатури 
до енергетичної демократії, які 
політики  для цього потрібно 
запровадити державі та що 
необхідно робити громадам, 
громадянам  та бізнесу. Більше 
інформації про подію ТУТ.  

ЄУЕА відвідали 
семінар від 
Австрійського 
посольства 

Більше інформації ТУТ. 

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 

Рис: playbuzz.com  

Спонсор ЄУЕА: 
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інтернет-платформи, відкриті дискусії щодо технічних 
рішень, тарифів, розробки законодавства і т.д. проводяться і 
відвідуються. Як результат жвавих дискусій, запропоновані 
рішення вимагають подолати дуже складні обставини… 

JacobyKo spol. s.r.o прагнуть до 
раціонального доцільності, 
е к о н о м і ч н о ї т а 
ресурсоефективності, технічної та 
екологічної безпеки. Їх консалтинг 
головним чином  провадиться у 
галузях: енергоефективності 
(промисловості, будівель, 
транспорту, політики) - фокус: 
Україна; перетворення відходів та 
пов'язаних з ними відновлюваних 
джерел енергії та технології 
к о г е н е р а ц і ї ; 
гідроелектроенергетики; мирного 
використання ядерної енергії 

(PWR, ВВЕР). 

Повернувшись з Києва середині грудня, поговоривши та 
отримавши цінну інформацію від пересічних українських 
громадян і професіоналів, а також громадських організацій 
щодо енергетичної ситуації України, я розумію, що зараз 
набагато більше, ніж будь-коли раніше, я хотів би 
зосередитися на енергоефективності… 

Практичне здійснення проектів у галузі енергоефективності, 
особливо звертаючись до “майже 70%-ї можливої економії 
ресурсів в будівлях“ набувають великого інтересу серед  
людей. Виробництво, передача, стабільність енергосистеми 
і розподіл у момент використання, в тому числі по 
відповідних тарифах, умовах ринку та лібералізації, є питання 
ми політичного та галузевого рівнів. Зміни повинні 
відбутися".  

!
Огляд 2014 року 
Що ви очікували в 2014 для свого бізнесу? Які перспективи 
Ви побажали своєму бізнесу в 2015 році? 

Дайте нам знати Вашу думку  в групі LinkedIn під заголовком 
Newsletter.     

Щиро, ЄУЕА                           

!
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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: sk.linkedin.com 
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http://www.eee-jko.eu
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http://www.euea-energyagency.org
https://www.facebook.com/EUEA.UA
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Глобальні тренди 

16 грудня - Північноамериканські країни домовились про обмін 
інформацією в сфері енергетики  Читати ТУТ (англ.) 

Високопосадовці у сфері енергетики Сполучених Штатів, Канади та Мексики зустрілися в 
понеділок, аби погодити нові заходи з поширення та інтеграції галузевих даних.Зусилля будуть 
спрямовані на те, щоб узгодити карти енергетичної інфраструктури, обмін публічно доступною 
інформацією про енергетику, розвиток людських ресурсів у відповідних галузях промисловості. 

 

Гідро Енергетика 

25 грудня - IHI і Toshiba почнуть демонстраційне дослідження системи 
генерування електроенергії океаном Читати ТУТ (англ.) 

IHI Corporation і Toshiba Corporation були обрані Японською організацією розвитку нових 
енергетичних і промислових технологій ("NEDO") в якості спів-дослідників у “Дослідження і 
розробки ("R & D ") в океатічних енергетичних технологій - демонстраційне дослідження 
генерування електроенергії океаном”. В рамках цієї програми, що триватиме до кінця 2017 
фінансового року, унікальна “підводна система електрогенеруючих турбін плаваючого типу” 
продемонструє виробництво електроенергії в реальних умовах океану. Очікується, що науково-
дослідні роботи доведуть свою життєздатність проектів з вироблення енергії потужністями океану і 
створять основу для галузі, а також сприятимуть підвищенню енергетичної безпеки Японії. 

!
Сонячна Енергетика 

22 грудня - Плаваюча сонячна електростанція на водосховищі на 13.4MW 
буде випущена в Японії Читати ТУТ (англ.) 

Kyocera Corporation і Century Tokyo Leasing Corporation оголосили, що Kyocera TCL Solar LLC, спільне 
підприємство, створене двома компаніями, буде розвивати і обслуговувати 13,4 мегаватну (МВт) 
плаваючу сонячну електростанцію на водосховищі Yamakura Dam, керований державним 
підприємством Японії, Агентством Chiba Prefecture по обслуговуванню утилізації промислових вод. 
Завод стане найбільшою плавучою сонячною установкою в світі. 

!
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Енергетична стратегія України  

26 грудня - У Міненерговугілля планують до кінця року вирішити питання з 
відключенням світла Читати ТУТ 

На фінальній стадії знаходяться переговори, визначення та початок співпраці з 
енергопостачальниками, котрі імпортуватимуть електроенергію до України за договорами із 
суміжних країн. Це дозволить ще до кінця року припинити відключення від живлення, від якого 
потерпали українці останнім часом. Як вже повідомлялось, дефіцит потужності і електроенергії в 
енергосистемі виник у зв’язку з аварійним відключенням енергоблоків на електростанціях через 
відсутність палива та пошкодження обладнання енергоблоків. 

22 грудня - Росія хоче купувати українську електрику для Криму Читати ТУТ 
(рос.) 

Росія пропонує Україні підписати угоду на постачання електроенергії, документ має бути укладений 
на термін не менше року і прив'язаний до забезпечення енергією Криму. Про це заявив Mіністр 
енергетики РФ Олександр Новак. Російський міністр уточнив, що вартість електроенергії згідно з 
цим договором може бути нижче ціни, за якою зараз Україна постачає електроенергію до Криму. 

19 грудня - Рівненщина першою запровадить щоденний облік 
енергоресурсів на рівні області Читати ТУТ 

Обласна рада прийняла рішення № 1290 від «Про внесення змін до обласної програми 
енергоефективності на 2011-2015 роки» Відповідно до п.п. 1 п. 5 додатку 7 передбачено 
здійснювати облік споживання енергетичних ресурсів підпорядкованих бюджетних установ та 
щодня подавати інформацію щодо обсягів споживання департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та енергоефективності облдержадміністрації. Рівненська область стане 
першою в Україні, де запровадження механізму щоденного моніторингу енергоресурсів 
відбудеться на рівні всієї області. До системи моніторингу буде включено більше 3000 бюджетних 
установ, які спожили у 2013 році енергоресурсів на суму близько 350 млн. грн. За умови економії 
хоча б 1% енергоресурсів лише за рахунок відповідального та якісного управління енергетичними 
потоками, область при цьому зможе зекономити близько 3,5 млн. грн. 

18 грудня - Для альтернативної енергетики пропонують скасувати правило 
"місцевої складової" Читати ТУТ (рос.) 

Державне агентство України з енергоефективності та енергозбереження пропонує скасувати 
вимогу про використання вітчизняного обладнання і матеріалів при будівництві об'єктів 
відновлюваної енергетики для отримання "зеленого" тарифу. 

!
!
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12 грудня - Уряд дозволив усім компаніям імпортувати електроенергію 
Читати ТУТ 

Кабінет Міністрів вирішив дозволити всім компаніям незалежно від типу власності здійснювати 
імпорт електричної енергії. Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у своїй заяві. Він 
зазначив, що якщо якась компанія домовиться про імпорт електроенергії, і її ціна не буде 
перевищувати вартість електроенергії українського виробництва, енергетична системи України 
забезпечить її передачу. 

Політика ЄС тат Енергетичного Співтовариства 

29 грудня - Великобританія: Схема варіантів енергозбереження Читати ТУТ 
(англ.) 

Для того, щоб відповідати європейським цілям пом'якшення наслідків зміни клімату у 
Великобританії, уряд представив Схемоуваріантів економії енергії"ESOS"). Це обов'язкові оцінки 
витрат енергії та ідентифікація моделей енергозбереження для великих підприємств, яка 
застосовується на всій території Великобританії. ESOS призначений для забезпечення високої 
якості і адресної інформації про рентабельних можливостей з підвищення енергоефективності 
для тих організацій, які підлягають програмі, що в кінцевому підсумку також принесе економію 
фінансових коштів. 

Інновації 

17 грудня - В Іспанії розробили графенові акумулятори для електромобілів з 
запасом ходу в 1000 км Читати ТУТ (рос.) 

Іспанські вчені з Університету Кордови стали першими, кому вдалося створити 
дійсно потужні графенові батареї, з яких будуть комплектуватися акумулятори 
для електромобілів. У дослідницькій роботі також брали участь такі відомі 
інноваційні компанії, як Graphenano, один з провідних світових виробників 
графена, і Grabat Energy. Потужність і енергоємність розроблених акумуляторних 
батарей вражає: такі акумулятори будуть дозволяти автомобілю долати 1000 км 
до повної розрядки, а для того, щоб відновити максимальний заряд, потрібно 
лише 8 хвилин. 

Події 

3-5 березня - Український енергетичний форум Читати ТУТ 

Вже 6-й Украхнський енергетичний форум, організований Інститутом Адама Сміта, у 2015 році 
пройде під гаслом “Диверсифікація постачання і збiльшення вітчизняного видобутку з метою 
забезпечення енергетичної безпеки України”.  
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