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             НОВИНИ                ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 

 
Норвегія: Закриття газової 
електростанції у Монгстаді  
15 лютого Statoil закрив неприбуткову газову 
електростанцію Монгстад. Біллона вбачає у цьому 
поворотний момент у конкуренції між газом та 
відновлювальними джерелами енергії. Із закриттям 
електростанції річні викиди СО2 у Норвегії 
скоротяться на 300 000 тонн.>> Читати більше  
 

Норвегія/ЄС: Декарбонізація міського 
вантажного транспорту 
У Норвегії запрацювала  перша електровантажівка для 
збирання відходів. Біллона розглядає цей вид 
транспорту особливо прийнятним для електрифікації, 
враховуючи те, що за своєю специфікою він долає 
коротші дистанції, порівняно з іншим вантажним 
транспортом (фурами). 
>> Читати більше 
 

ЄС: Стимулювання європейської 
промисловості з виробництва батарей  
Одним з основних питань електротранспорту є його 
вища вартість, порівняно з аналогами, які обладнані 
двигунами внутрішнього згоряння. Зменшення їхньої 
вартості значною мірою залежатиме від обсягів 
інвестицій у підвищення продуктивності та ціни 
елементів живлення. >> Читати більше 
 

ЄС: Можливості для електрифікації 
судноплавної галузі  
Біллона досліджує можливості з електрифікації 
морського транспорту, беручи до уваги приклад 
Норвегії, яка користується електричними суднами для 
туристичних, транспортних та комерційних цілей. 
Біллона виступає за розширення цілей, що стосуються 
викидів від судноплавства. >> Читати більше 
 

ЄС: Реформа СТВ ЄС: рішення чи 
видимість?  
Європарламент прийняв пропозицію про 
реформування системи торгівлі викидами ЄС, 
покликаної забезпечити економічно ефективніші та 
досконаліші системи зниження викидів. Проте, 
переглянута ініціатива також включає вловлювання 
та утилізацію вуглецю, що фактично відтерміновує 
викиди СО2. >> Читати більше 
 

США: Трамп завдав першого удару по 

екологічному спадку Обами  
Президент США Барак Обама в останні дні 
перебування на посаді здійснював кількісну оцінку 
свого екологічного доробку. Незважаючи на його 
твердження про незворотність збільшення 
відновлювальних джерел енергії, наступник Обами 
Дональд Трамп пообіцяв скасувати всі його екологічні 
настанови. >> Читати більше 

Енергія в русі: просуваючись вперед з 
електромобільністю, 28 березня 2017 р. у 
Європарламенті 
 

Президент Фонду Біллона Фредерік Хауге буде 
представлений серед основних спікерів на цьому заході 
високого рівня. Організатором виступає Платформа 
електромобільності, однією з організацій-засновниць 
якої є Біллона. У заході візьмуть участь представники 
високого рівня з європейських інститутів, країн-членів 
ЄС та експерти. Вони обговорять роль електро-
мобільності в процесі переходу Європи до 
низьковуглецевої економіки.  
>> Зареєструватися тут 
 

 

МАЙБУТНІ ПОДІЇ 
 
 
Захід: Форум Біллони та Чистий четвер 

OREEC, 14 березня 2015 р. в Осло  
Кластер з відновлювальної енергії та довкілля Осло 
(OREEC), Інститут енергетичних технологій (IFE) та 
Біллона організовують форум, присвячений останнім 
подіям у сфері енергетичних рішень для транспортного 
сектору (електромобілі, батареї, водневе паливо та 
біопаливо), з метою пожвавити дискусію навколо пошуку 
прийнятних рішень для майбутніх транспортних проблем.  
>> Реєстрація тут 

 
Захід: Північний шлях декарбонізації 

вантажного транспорту, 1 березня 2017 р. 
Захід організовує Sitra, Місія Норвегії до ЄС та Рада 
міністрів країн Скандинавії. Доповідачі високого рівня 
поділяться своїми думками з питань розширення 
масштабів кліматичної дії в поточному політичному 
ландшафті.  
>> Реєстрація тут  

 

Вебінар: Залучення громадськості, освіта 

та пропагування УЗВ, 23 березня 2017 р.  
П’ятий вебінар у цій серії про УЗВ досліджуватиме 
критично важливий предмет «соціальної характеристики 
майданчиків» з дослідниками, які безпосередньо 
займалися розробкою цього процесу. 
>> Реєстрація тут  
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