
ЄУЕА провели Загальні 
збори 2014 
!
27 січня 2014 року ЄУЕА провели Загальні Збори, де 
команда ЄУЕА звітувала про досягнення Агентства 2014 
року.  

Девід Ческ’я, в.о.директора ЄУЕА, 
Інтегрований експерт CIM:  

“Загальні збори ЄУЕА офіційно 
ознаменували початок нового року 
для Агентства, що починається з 
обранням нового складу Ради на 
чолі з новим головою, тепер, паном 
Матсом Люндіним. З урахуванням 
напруженої ситуації в Україні, яку не 
покидають економічні труднощі, 

ЄУЕА прийняли важливі рішення, які повинні зробити 
поточний рік більш простим і економічно вигідним для своїх 
теперішніх  та потенційно нових членів, повністю зберігаючи 
стандарти підтримки та роботи . Як і багато інших, ми теж 
переживали труднощі у 2014-му році, але ми бачимо події 
цього нового року як виклик, з якими ми разом з нашими 
партнерами, колегами та іншими зацікавленими сторонами 
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ЄУЕА відвідали 
круглий стіл з ЕЕ 

23 січня 2015 року, ЄУЕА 
в і дв і дали кру глий с т і л 
«Енергоефективн ість – 
обговорення успішних моделей 
переходу населених пунктів на 
системи ефективного опалення з 
в и к о р и с т а н н я м 
енергозберігаючих технологій», 
що відбувся в рамках урядової 
ініціативи «Енергетична 
незалежність України». Більше 
информації  про захід  ТУТ.  

ЄУЕА вітають запуск 
інформаційної 
платформи IRENA 
REsource 

Щоб перейти до платформи - 
слідуйте за ПОСИЛАННЯМ (англ.). 
Найкращі найновіші дані та 
інформація про відновлювані 
джерела енергії нині у вільному 
доступі. REsource дозволяє 
користувачам легко знайти дані по 
конкретним країнам, створювати 
власні діаграми і графіки, і 
порівнювати країни на показниках, 
таких як поточне використання 
поновлюваних джерел енергії, так і 
потенційне.  

ЄУЕА відвідали 
круглий стіл з 
питань енергоаудіту 

Більше інформації  ТУТ, відео ТУТ.

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 
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http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/1189-jeuea-vidvidaly-kruglyj-stil-z-ee
http://resourceirena.irena.org/gateway/
http://aea.org.ua/2015/01/kruglij-stil-navishho-potribnij-energoaudit-ukrayins-kim-budinkam/#more-3952
https://www.youtube.com/watch?v=pQGqnkqSzD8
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/dosyagnennya-ta-diyalnist-euea/1189-jeuea-vidvidaly-kruglyj-stil-z-ee
http://resourceirena.irena.org/gateway/
http://aea.org.ua/2015/01/kruglij-stil-navishho-potribnij-energoaudit-ukrayins-kim-budinkam/#more-3952
https://www.youtube.com/watch?v=pQGqnkqSzD8


ринків енергоефективності та ВДЕ, перетворимо на 
успішний і продуктивний рік, що вчергове буде висвітленій 
на 6-му Європейсько-Українському Енергетичному Дні, 
запланованому на 26 травня. 

Я бажаю всім успішного та продуктивного роком, і 
сподіваємося на конструктивну співпрацю для поліпшення 
енергетичного ринку України, який залишається ключем до 
якнайшвидшого поліпшення ситуації в країні”. 

Учасники зустрічі обговорили основні пріоритети та 
напрямки діяльності Асоціації на наступний рік, погодили 
фінансрвий звіт за 2014 рік та утвердили бюджет на 2015 
рік. 

Порядок денний зустрічі можна переглянути ТУТ. 

Звіт діяльності ЄУЕА за 2014 рік можна переглянути ТУТ. 

Також, члени обрали новий  склад Ради, Голову та 
заступника. Новим Головою Ради цього року було обрано 
Матса Люндіна, а Олену Рибак - заступником Голови Ради. 

!
Чи хотіли б Ви співпрацювати з ЄУЕА в 
поточному році? 
Якщо Ви бажаєте співпрацювати з ЄУЕА у 2015-му році, 
проводити дослідження або спільний захід, звертайтеся з 
пропозиціями до нашого офісу. 

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 

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://euea-energyagency.org/images/articles/Board/EUEA_GM_Agenda_2015.pdf
http://euea-energyagency.org/images/articles/yearly-reports/EUEA_Activity_Report_2012_UKR.pdf
http://euea-energyagency.org/uk/pro-euea/struktura#%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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


Централізоване Опалення та “Розумні Мережі” 

22 січня - МЕЗК профінансує перший у Великобританії дослідження ВДЕ для 
теплових мереж  Читати ТУТ (англ.) 

Пілотний проект прагне продемонструвати, як сонячні теплові панелі і теплові насоси можуть 
замінити або працювати разом з існуючими газової схеми теплопостачання. Низьковуглецевий 
опалення проект на чолі з E.ON співпрацює з Університетом Ексетера і постачальників технологій 
SK Solar and Star Renewable Energy отримали державний науково-дослідний грант на проведення 
техніко-економічного обґрунтування роботи зі створення у Великобританії першої всеосяжної 
енергетичної схеми на основі поновлюваних джерел енергії. Проект комбінованого виробництва 
тепла та електроенергії, який фінансуватиметься за рахунок Міністерства енергетики та зміни 
клімату (DECC) та базуватиметься в енергетичному центрі E.ON в Кранбрук, націлений на 
демонстрацию того, як сонячні теплові панелі і теплові насоси можуть замінити або працювати 
поруч з існуючими газовими схемами теплопостачання, щоб забезпечити більш низьку вартість і 
значно менше нагрівання гарячої води за рахунок вуглецевих енергоносіїв. 

14 січня - Ринок “розумних мереж” коштуватиме  $ 11.61 млрд. до 2019 року  
Читати ТУТ (англ.) 

Новий звіт прогнозує глобальний ринок  “розумних мереж” ринок зросте з $ 7,12 млрд.  в 2014 
році до $ 11,61млрд. у 2019, за сукупного темпу річного пріросту (CAGR) в 10,3%. У розрізі регіонів, 
Північна америка, як очікується, буде найбільшим ринком з точки зору розміру ринку, в той час як 
на Близькому Сході і в Африці та Латинській Америці очікується підвищення зацікавленості на 
ринку під час прогнозованого періоду. 

 

Гідро Енергетика 

14 січня - Департамент енергетики США овиділяє $ 8 мільйонів для 
дослідження морської енергії Читати ТУТ (англ.) 

Фінансування буде використовуватися для розробки сучасних компонентів для хвильових, 
приливних і поточних енергетичних систем. Міністерство енергетики США оголосило про  
виділення $ 8 млн. коштів для стимулювання інновацій в наступне покоління морських і 
гідрокінетичних систем контролю та технологічних компонентів.Через цей програму фінансування, 
Міністерство енергетики планує обрати до п'яти проектів з поліпшення продуктивності і зниження 
технічного ризику морських і гідрокінетичних технологій. 

!
!
!
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http://www.renewableenergyfocus.com/view/41200/decc-funds-uk-first-renewable-heat-network-research/
http://www.globalenergyworld.com/news/14547/Smart_Grid_Networking_Market_worth_USD1161_Billion_by_2019.htm?hash=888a4505f9bcf956a0585e908c69c690&campaignid=14451&messageid=14503&utm_source=GEW&utm_medium=email&utm_campaign=GEW+Daily+Z&utm_content=office%40euea-energyagency.org
http://www.renewableenergyfocus.com/view/41107/us-energy-department-announces-8-million-for-marine-energy-research/


Фінансування Проектів 

2 січня - Нова угода відкриває дорогу для проектів з енергоефективності в 
Україні Читати ТУТ (англ.) 

NEFCO та Шведське агентство міжнародного розвитку та співробітництва, Sida, підписали 
гарантійну угоду, спрямовану на обмін фінансових ризиків, пов'язаних з проектами 
енергоефективності НЕФКО в муніципалітетах України. Відповідно до умов угоди, Sida покриє 50% 
економічних та пов'язаних з проектом ризиків у випадку, коли NEFCO надає капітал зі свого 
інвестиційного фонду українським муніципалітетам для впровадження ініціатив з підвищення 
енергоефективності. Метою гарантійної угоди є пом'якшення вплив макроекономічних ризиків  на 
NEFCO і тим самим забезпечити NEFCO можливостями розширити свої кредитні операції в 
Україні ще на 25 мільйонів євро. 

!
Енергетична стратегія України  

29 січня - Моніторинг виконання зобов’язань в рамках Енергетичного 
Співтовариства від DIXI Group. Випуск 12 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 січня - У Києві відбулося перше засідання робочої підгрупи з координації 
заходів, спрямованих на зменшення викидів Читати ТУТ  

В Києві відбулось перше засідання робочої підгрупи з координації виконання заходів за 
напрямком зменшення забруднення довкілля та імплементації директив 2001/80/ЕС та 2010/75/EU 
щодо зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від великих спалювальних 
установок. Підгрупа працює в рамках багатосторонньої робочої групи з ефективного 
розроблення, втілення і моніторингу ефективності виконання реформ відповідно до зобов’язань в 
рамках Енергетичного Співтовариства, яка створена при Міненерговугілля. Основним предметом 
обговорення в ході засідання став Національний план скорочення викидів (НПСВ) від великих 
спалювальних установок, який підготовлено Україною на виконання рішення Ради міністрів   
Енергетичного Співтовариства. 
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http://www.nefco.org/news/new_agreement_paves_way_for_energy_efficiency_projects_in_ukraine
http://ua-energy.org/post/50269
http://enref.org/news/u-kyjevi-vidbulosya-pershe-zasidannya-robochoji-pidhrupy-z-koordynatsiji-zahodiv-spryamovanyh-na-zmenshennya-vykydiv/


22 січня - Японія допоможе Україні у сфері енергозбереження Читати ТУТ 

Японське агентство міжнародного співробітництва надаватиме допомогу Україні у сфері 
енергоефективності. Таке рішення було озвучене під час зустрічі Голови Держенергоефективності 
України Сергія Савчука з представниками Японського агентства міжнародного співробітництва. 
Відтак, Японія надаватиме Україні технічну та можливу фінансову допомогу у сфері 
енергозбереження та енергоефективності. 

14 січня - КИЇВЕНЕРГО проведе тепловізійну аерозйомку теплових мереж 
Читати ТУТ 

Протягом опалювального сезону 2014-2015 рр. КИЇВЕНЕРГО планує провести тепловізійну 
аерозйомку теплових мереж м. Києва для виявлення ділянок теплових втрат та витоку теплоносія. 
Згідно плану робіт, територія міста поділена на 14 зон, для дослідження кожної з яких необхідно 
здійснити 1-2 вертолітні вильоти. Щоб зменшити теплові шуми та забезпечити якісну фотозйомку,  її 
необхідно проводити у ході опалювального сезону, в нічний час, за відсутності снігу та криги, при 
температурі повітря нижче 0°С. Слід зазначити, що загальна протяжність теплових мереж м. Києва 
складає близько 2,5 тис. км у двотрубному вимірі. Рівень зношеності – близько 60%. 

13 січня - Президент схвалив стратегію сталого розвитку “Україна – 2020″ 
Читати ТУТ 

Президент України, Петро Порошенко, своїм указом схвалив стратегію сталого розвитку “Україна – 
2020″. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України 
на провідні позиції у світі. Програма енергонезалежності під номером 9 указу , окреслює головне 
завдання програми  як забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та 
енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних 
технологій. 

!
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”.  

17-20 березня - Весняний Будівельний Форум у Львові Читати ТУТ 

Весняний Будівельний Форум -   найбільша спеціалізована подія Західного регіону і є 
відображенням ключових напрямів розвитку передових досягнень вітчизняної і світової 
будівельної індустрії та енергетичної сфери. Членам та партнерам ЄУЕА надаватиметься знижка в 
10% на виставкову площу.
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http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/japonja-dopomozhe-ukrajin-u-sfer-jenergozberezhennja-40851
http://eircenter.com/news/kiyivenergo-provede-teplovizijnu-aerozjomku-teplovix-merezh/
http://www.president.gov.ua//documents/18688.html
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/1172-ukrajins-kyj-energetychnyj-forum-3-5-bereznja-2015-roku-kyjiv
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/1191-vesnjanyj-budivel-nyj-forum-17-20-bereznja-2015-r-u-l-vovi

