
6-й Європейсько-
Український 
Енергетичний День: 
“Енергетична Демократія: 
Статус та Обов’язки 
України» 
26 травня в готелі Прем'єр Палас, Київ.  

Енергетична демократія - це відносно нове поняття; мало 
кому відомо, що: "політичну, економічну, соціальну та 
культурну концепцію, яка об'єднує технологічну зміну 
енергетичного комплексу з укріпленням демократії та участі 
громадськості. Це поняття пов'язане з триваючим процесом 
децентралізації енергетичних систем, з впровадженням 
енергоефективності та використанням відновлюваних 
джерел енергії, а також переходу прав власності на 
потужності енергогенерації". Ми вважаємо, що ця 
концепція, можливо, окреслює ту об’єктивну мету, до якої 
Україна повинна йти: розвинена і різноманітна структура 
енергетики, що дозволила б країні підвищити енергетичну 
незалежність, розширити вибір постачальників енергії 
пересічним громадянам, і визначить відповідальних. 
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ЄУЕА підтримали 
заходи МЕА в Києві 

Будучи інформаційним і 
комунікаційним Партнер ЄУЕА 
були раді запросити Вас до участі 
у трен ін гу «Показники 
ефективності та пріоритетність 
законодавства» та семінарі з 
енергоефективності в будівлях та 
покращення централізованого 
теплопостачання.  

"Під напругою" в 
Docu / енергетика 

Показ модерувала Олена Рибак, 
заступник голови Ради ЄУЕА, під 
час міжнародного фестивалю 
документального кіно про права 
людини Docudays в Україні. 

ЄУЕА на 3-му 
Віденському форумі 
з питань 
європейського 
енергетичного 
законодавства 

Круглий стіл "Україна - гаряча 
енергетична точка" зібрав групу 
впливових експертів, включаючи 
Матса Люндіна, Голову Ради 
ЄУЕА та Кирила Ермишина, член 
Ради ЄУЕА. Більш детальна 
інформація ТУТ.

ІНФО БЮЛЕТЕНЬ
Золотий спонсор ЄУЕА : 
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Теми та дискусії 6-го Енергетичного Дня, будуть 
зосереджені на: 

- Рішеннях та діях, необхідних від усіх зацікавлених сторін; від 
політичних інститутів, в бізнесу, НГО, міжнародних 
організацій, адміністрацій міст і населення в цілому. 

- Всебічному погляді на необхідний вклад кожного та 
визначинню результатів і конкретних дій як в галузі 
енергоефективності (тобто ЕСКО, центральне опалення) та 
відновлюваних джерел енергії (сонячної, вітрової, біо). 

- Законодавстві та стратегіям досягнення цілей сталого 
розвитку на енергетичному ринку України; узгодженню їх з 
міжнародними зобов'язаннями та національними 
потребам. 

- Успішних проектах та досвіді в Україні як національних, так і 
міжнародних організацій. 

- Фінансуванню та способам залучення інвестицій в 
розвиток ЕЕ і ВДЕ в Україні. 

Ви станете свідком та активним учасником важливих і 
цікавих дискусій, отримаєте актуальну статистику по галузям, 
та можливість встановлення плідних ділових відносин. 

Приєднуйтесь до нас разом наряду із провідними фахівцями 
енергетики, законодавціями, розробниками, 
представніками як малих і середніх підприємств, так і 
великих корпорацій, МФУ, НГО, донорами та спеціалістами, 
що працюють в Україні. 

Ще не переконалися? 
Зверніть увагу на відео-звіт з попереднього Енергетичного 
Дня ТУТ. Зі звітами з 5-го Європейсько-Українського 
Енергетичного Дня можна ознайомитися ТУТ. 

Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати Вас на 6-му 
Європейсько-Українському Енергетичному Дні! 

Для зборів участі та отримання додаткової інформації, будь 
ласка, перейдіть за цим посиланням або зв'яжіться з нами: 
events@euea-energyagency.org 

Дайте нам знати Вашу думку  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 
Щиро, ЄУЕА
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 Вітрова Енергетика 

11березня - Світові інвестиції у вітрову енергетику досягнуть 101 млрд. 
доларів  Читати ТУТ (англ.) 

Глобальний рівень встановленої потужності вітру має тенденцію до зростання, приблизно 364,9 
гігават (ГВт) в 2014 році та прогнозовано 650,8 ГВт до 2020 року, що викликає збільшення попиту на 
компоненти вітряних турбін і, відповідно активність по всьому ланцюжку створення вартості. Через 
подальше зростання попиту, глобальні інвестиції в вітроенергетичні проекти збільшиться з $ 70 
млрд. в 2013 році до $ 101 млрд. до кінця 2020. Виробники турбін отримують приблизно 11% від 
виробництва редукторів, 48% - від лопастей і 43% -  від генераторів у 2013 році. Між тим, 10%, 62% і 
37% редукторів, лопастей і генераторів, відповідно, були виготовлені в 2006 році. 

!
Фінансування Проектів 

31 березня - ЄБРР виділяє 65 мільйонів євро Укренерго Читати ТУТ (англ.) 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділяє 65 мільйонів євро українському 
національному оператору мереж електропередачі, Укренерго, для будівництва підстанції “Західна” 
на 330 кВт, а також будівництво двох ліній по 330 кВт, які приєднають нову підстанцію до мережі. 
Проект має допомогти Україні і Укренерго підвищити безпеку поставок електроенергії, підвищити 
енергетичну ефективностьі, задовольнити зростаючий попит на електроенергію в столиці України і 
вирішити проблеми, пов'язані з перебоями в подачі електроенергії і відключеннями електроенергії 
в місті Києві та області. 

16 березня - Надання проїзних субсидій для українських дослідників з метою 
підготовки пропозицій щодо проектів для 'Horizon 2020' Читати ТУТ (англ.) 

Проект BILAT - УКРАЇНА оголошує конкурс на поктиття затрат на подорожування для українських 
вчених, які мають намір взяти участь у програмі ЄС 'Horizon 2020' у таких пріоритетних галузях: нові 
матеріали і технології обробки, інформаційних та комунікаційні технології, біотехнології, авіація. На 
ряду із вищезазначеними пріоритетними темами, гранди можуть надаватися і в межах інших 
тематичних областей програми 'Horizon 2020', так як кожена проектна заявка буде оцінюватися на 
індивідуальній основі. 

16 березня - Україна, Світовий банк підпишуть кредитну угоду на суму $ 
378,4 млн. для модернізації енергосистеми Читати ТУТ (англ.) 

Україна і Світовий банк підписали кредитну угоду на суму $ 378 425 000 для реалізації «Другого 
проекту передачі електроенергії».Кредит включає в себе $ 330 млн. від Світового банку і $ 48 425 
000 від Фонду чистих технологій (CTF). 

«Інвестиції допоможуть відновити національну енергосистему, підвищити енергетичну безпеку 
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України і зменшити вплив на зміну клімату», сказав Чімяо Фан. Новий проект допоможе Україні 
інтегрувати свою енергосистему з європейською енергосистемою, сприяти інтеграції 
відновлюваних джерел енергії та підвищення ефективності передачі електроенергії. 

!
Політика ЄС та Енергетичного Співтовариства 

Тиждень сталої енергетики ЄС 2015: Зареєструйте Свій Енергетичний 
День! Читати ТУТ (англ.) 

Вступайте до лав сотень організаторів Енергетичних днів в Європі в рамках Тиждня сталої 
енергетики ЄС, найбільшої події в Європі, що звертається до безпечної, чистої та ефективної 
енергії. Енергетичні дні можуть бути організовані протягом усього місяця червня 2015. 

11 березня - Польща: Нова схема підтримки відновлюваних джерел енергії, 
вже затверджена Читати ТУТ (англ.) 

Парламент Польщі нещодавно прийняв новий закон про відновлювані джерела енергії (ВДЕ), що 
істотно змінює схему підтримки ВДЕ в країні. Mіністерство Енергетики хоче зменшити рівень 
державної підтримки ВДЕ. Було підраховано, що вартість попередньої системи підтримки склала б 
8,90 млрд. злотих до 2020, в той час як вартість нової схеми підтримки складе тільки 4,26 млрд. 
злотих за той же час. Законодавство, пов'язане з новою схемою вступить в силу з 1 січня 2016 року, 
в той час як більшість інших положень будуть діяти через 30 днів після опублікування. 

11 березня - Декілька країн ЄС вже досягли цілей 2020 року в "зеленій" 
енергетиці Читати ТУТ  

Три країни-члени Європейського Союзу вже досягли своїх цілей у використанні відновлюваних 
джерел енергії до 2020 року. Про це заявили в офісі Європейської статистики у вівторок, 10 
березня. Нагадаємо, відповідно до зобов’язань держави-члени ЄС до 2020 року повинні 
використовувати 20% відновлюваних ресурсів від кінцевого споживання енергії. Євростат 
повідомив, що Болгарія, Естонія та Швеція досягли своїх цілей на 5 років раніше терміну. "Крім того, 
Литва, Румунія та Італія перебувають менш ніж в 0,5 процентних пунктах від їх цілей у 2020 році," 
йдеться в доповіді. 

!
Енергетична стратегія України  

13 березня - Геотермальна енергетика в Україні заощадить близько 10 млрд 
куб.м газу на рік — експерт Читати ТУТ  

Збільшення частки геотермальної енергії в енергобалансі України, дозволить заощаджувати значні 
обсяги газу. Про це  повідомив експерт з  енергетичних питань Михайло Гончар, коментуючи 
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Меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності та відновлюваної енергетики 
між Держенергоефективності України та Національною енергетичною адміністрацією Ісландії 
(Оркустофнун). “Україна — це частина центральної Європи,  де залягають геотермальні джерела. 
Річний технічно досяжний тепловий потенціал геотермальної енергії в  Україні еквівалентний 
близько 90 000 млн кВт-год/рік. Закарпаття в цьому плані є ідеальною областю. Це те, що вже 
є в сусідніх країнах — наприклад, у Словакії — і вже використовується. Але й там геотермальна 
енергія стоїть на балансі альтернативної”, — зазначив М.Гончар. 

6 березня - Моніторинг виконання зобов’язань в рамках Енергетичного 
Співтовариства від DIXI Group. Випуск 142 Читати ТУТ 

6 березня - Україна: Довідник з європейської енергетики 2015 - Закон про 
енергетику в Україні Читати ТУТ (англ.) 

Основні нормативні зміни. 

3 березня - До 2035 року український енергоринок потребує інвестицій у 
200 млрд доларів – Міненерго Читати ТУТ 

Про це заявив заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Олександр Светелік під 
час Українського енергетичного форуму. Олександр Светелік заявив, що міністерство 
прорахувало інвестиційну потребу теплоенергетичного комплексу України до 2035 року. За його 
словами, вона складає приблизно 200 млрд. доларів: «Приблизно 40% з цієї суми призначені на 
електро- та теплоенергетику», підкреслив він. Високопосадовець також наголосив на тому, що 
Україна вже склала частковий план дій, необхідний для модернізації та удосконалення 
вітчизняного енергетичного ринку. Вартість заходів, закладених у цей план, складає наразі 236 
млрд грн. Светелік підкреслив, що для реалізації всіх цих амбіційних планів Україна потребує 
потужної міжнародної підтримки. 

!
Професійне читання  

Читайте нову публікацію IRENA про відновлювані джерела енергії в 
комплексі водних ресурсів, енергетики та харчової індустрії  Читати ТУТ 
(англ.) 

Звіт, випущений Міжнародним агентством з відновлюваної енергетики (IRENA) фокусується на 
можливостях, що з’являються за рахунок поновлюваних енергетичних технологій у комплексі 
водних ресурсів, енергетичної та продовольчої промисловості. Він аналізує, як прийняття 
поновлювані джерела енергії можуть полегшити компроміси, надаючи менше ресурсномістких 
енергетичних послуг у порівнянні з традиційними технологіями в енергетиці. 
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http://ua-energy.org/upload/files/Newsletter14.pdf
http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=379726&email_access=on
http://ua-energy.org/post/50966
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Water_Energy_Food_Nexus_2015.pdf


Події  

21 квітня 2015 року  - Презентація «Енергоефективність в Україні: французький 
внесок», 21 квітня, 2015 року, готель Прем'єр Палац, Київ Читати ТУТ 

Посольство Республіки Франція в Україні та Європейсько-українське енергетичне агентство 
(ЄУЕА) представлять перші результати проекту компанії Beten International, в рамках якого були 
розроблені документи техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) щодо підвищення 
енергоефективності для об'єктів високої соціальної значимості в Харкові, Рівному, Бердичеві і 
Ладижині. В рамках презентації також будуть представлені інші французькі проекти в Україні, що 
пройшли весь шлях від розрахунків ТЕО до введення об'єктів в експлуатацію. Представники 
Посольства, Міністерства Регіонального Розвитку, Держенергоефективності, ЄБРР та місцевих 
органів самоврядування зможуть відповісти на питання, що стосуються фінансування, державної 
підтримки та технічної сторони проектів енергоефективності на конкретних прикладах і в Україні в 
цілому.  

26 травня - 6-й Європейсько-Український Енергетичний День, 26 травня у 
готелі Прем’єр Палац, Київ Читати ТУТ 
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http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/1237-prezentacija-energoefektyvnist-v-ukrajini-francuz-kyj-vnesok-21-kvitnja-2015-roku-gotel-prem-jer-palac-kyjiv
http://euea-energyagency.org/uk/energyday/potochnyj

