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Energy Efficiency in Construction

Energyefficiency in Ivano-Frankivsk Енергоефективність в Івано-Франківську

 Implementation of the pilot project on retrofitting of a condominium residential building started in Ivano-Frankivsk. 

30% of the project cost have already been allocated in the state budget, another 30% are funded by the city, 10% - by 

residents on a 3 years’ instalment plan, 15% - by ESCO-Center company (Ukraine) through the loan from the Dutch 

International Guarantees for Housing Foundation (DIGH), 10% - by the MHR Project. The pilot project was developed 

with consulting support of GIZ and provides for heat insulation of the building envelope (walls, attic floor, new windows) 

as well as refurbishment of the heating system, water facilities and sewerage.

В Івано-Франківську починається реалізація пілотного проекту з реновації житлового будинку ОСББ. З 

державного бюджету вже виділено кошти на фінансування 30% вартості проекту, ще 30% фінансує місто, 

10% - мешканці з розстрочкою на 3 роки, 15% - компанія ЕСКО-Центр (Україна) з кредиту від голландського 

міжнародного фонду надання гарантій у житловій сфері DIGH, 15% - проект РМТ. Пілотним проектом, що 

був розроблений за консультаційної підтримки GIZ, передбачено утеплення огороджувальних конструкцій 

будинку (стіни, горище, заміна вікон), а також модернізація системи опалення, водопостачання й каналізації.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

The energy saving policy of the local community Місцева енергозберігаюча політика територіальної громади

Members of the meeting "Energy saving policy of local communities” identified problems associated with excessive 

and wasteful consumption of energy resources in different regions of Ukraine and also shared their own achievements 

and positive experiences in the direction of energy-saving ideas with the publicity of the Natural and energy resources. 

In a working meeting was discussed and finalized the draft "Concept of energy conservation and energy efficiency in 

buildings the local community."

Учасники робочої зустрічі «Місцева енергозберігаюча політика територіальної громади» визначили 

проблемні питання, пов’язані з надмірним та марнотратним споживанням енергетичних ресурсів в різних 

регіонах України, а також поділились власними досягненнями та позитивним досвідом в напрямку 

впровадження енергозберігаючих заходів та розповсюдження серед громадськості ідей дбайливого 

ставлення до природних та енергетичних ресурсів.  В рамках робочої зустрічі було обговорено та 

доопрацьовано проект «Концепції енергозбереження і підвищення енергетичної ефективності у будівлях 

територіальної громади». 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Zakarpattya to be transfered to independent heating Закарпаття обіцяють перевести на автономне опалення

4 cities Zakarpattya - Uzhgorod, Mukacheve, Vynogradov and Chop will transfer to independent heating before the 

heating season 2011-2012. More than 6.5 million are allocated to optimize heat supply of Zakarpattya. Currently, 

regional management cares about the completion of individual heating in schools and kindergartens, which should 

have independent heating by 2011-2012 season.

У 4-х містах Закарпаття - Ужгороді, Мукачевому, Виноградові та Чопі до початку опалювального сезону 2011-

2012 рр. повністю перейдуть на автономне опалення. Для оптимізації теплопостачання населених пунктів 

закарпатцям виділено понад 6,5 мільйона гривень. Наразі керівництво області піклується про завершення 

переобладнання індивідуальними системами опалення шкіл та дитсадків, які в опалюваний сезон 2011-2012 

рр. мають увійти з автономним опаленням.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

"Kyivenergo" plans to invest about 300 million UAH in the district heating of the capital "Київенерго" планує вкласти близько 300 млн грн в теплопостачання столиці

PJSC "Kyivenergo" plans to invest about 300 million UAHin reconstruction and modernization of district heating. Also, 

"Kyivenergo" plans to pave more than 25 km. of new pipelines. In addition, "Kyivenergo" plans to reconstruct 28.7 km 

networks. For this purpose, the company has allocated about 179.8 million UAH.

ПАТ "Київенерго" планує вкласти близько 300 млн грн в тепловий бізнес із реконструкції і модернізації 

систем теплопостачання. Також "Київенерго"  планує прокласти більше 25 км. нових трубопроводів. Крім 

того, "Київенерго" планує реконструювати 28,7 км. мереж. На це компанія виділила близько 179,8 млн грн.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

EBRD may provide "Ukreximbank" with the loan $ 50 million for 5 years ЄБРР може надати "Укрексімбанку" кредит в 50 млн дол на 5 років

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is considering providing "Ukreximbank" with a loan of 50 

million UAD for 5 years. The credit may be granted to finance sub-loans for Energy Efficiency Investments in small and 

medium enterprises of Ukraine. EBRD expects that the funding of 50 million USD could become an additional 

incentive for "Ukreximbank" to develop targeted lending programs for the sector, which seriously affected by the crisis.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розглядає можливість надання ВАТ "Укрексімбанк" 

кредиту в 50 млн дол. на 5 років. Згідно із заявою, кредит може бути наданий на фінансування суб-кредитів 

для інвестицій в область енергоефективності на малих і середніх підприємствах України. ЄБРР очікує, що 

фінансування в 50 млн дол. зможе стати додатковим стимулом для "Укрексімбанку" для розробки цільових 

програм кредитування сектору, який серйозно постраждав від кризи.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

30-50 million UAH for clearing constructions and and energy efficiency 30-50 млн грн на очистку споруд та вирішення проблеми енергозбереження

Kyiv Mayor Oleksandr Popov said that the Kyiv City State Administration is ready to allocate to "Kievvodokanal" 30 to 

50 million UAH for clearing constructions and energy saving solutions.

Голова КМДА Олександр Попов повідомив, що Київська міська державна адміністрація готова виділити 

"Київводоканалу" від 30 до 50 млн грн на очистку споруд та вирішення проблеми енергозбереження. 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

"Kyivenergo" will spend 23 million UAH in 2011 "Київенерго" в 2011 р. витратить 23 млн грн

"Kyivenergo" in 2011 will spend on reparation of Heating Plant-5 and Heating Plant -6 over 23 million UAH. Such repair 

work of energy units will allow the company prepare the equipment stations for the heating season and ensure its 

reliable operation in the winter.

"Київенерго" в 2011 р. витратить на ремонт ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 понад 23 млн грн. Виконані ремонтні роботи 

енергоблоків дозволять компанії належним чином підготувати обладнання станцій до опалювального сезону 

і забезпечити його надійну роботу в зимовий період.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

German investors plan to invest about 600 million Euros in the construction of two wind farms in the Crimea Німецькі інвестори планують вкласти в будівництво двох вітроелектростанцій в Криму близько 600 

млн євро
Total investment in the implementation of two projects on wind farms with total capacity of 400 MW in construction in 

Krasnoperekopskiy and Dzhankoysky districts of Crimea is about 600 million Euros. This was announced during the 

meeting of Deputy Prime Minister, Minister of Regional Development and housing and utilities market of Crimea Aziz 

Abdullayev  with representatives of German company "WKN Windkraft Nord AG" and the delegates of the German 

economy in Ukraine.

Загальний обсяг інвестицій в реалізацію двох проектів з будівництва в Красноперекопському і 

Джанкойському районах Криму вітроелектростанций загальною потужністю 400 МВт складає близько 600 

млн євро. Про це стало відомо в ході зустрічі заступника голови Ради міністрів, міністра регіонального 

розвитку і ЖКХ Криму Азіза Абдуллаєва з представниками німецької компанії "WKN Windkraft Nord AG" і 

делегатами німецької економіки в Україні.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Presentation of 10 new turbines at the wind farm Novoazovsk is scheduled on late June Презентація 10 нових турбін на Новоазовській ВЕС запланована на кінець червня

Chairman of the Ukrainian Wind Energy Association Konechnikov Andrew said that the presentation of ten new 

turbines at wind farm Novoazovsk is scheduled for late June 2011. Since the beginning of 2011 10 units with total 

capacity of 25 MW were launched. By the end of 2011 their number will increase to 23, by the end of 2013 - up to 43. 

Total capacity of the plant will be 107.5 MW. The park is equipped with equipment of German company Fuhrlaender 

AG. The cost of wind farms without assembley works is 77.7 million Euros. Payback period  of the project will be 7-8 

years.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конечніков повідомив, що презентація 

десяти нових турбін на Новоазовській ВЕС запланована на кінець червня 2011 року. З початку 2011 р. 

запущено 10 агрегатів загальною потужністю 25 мВт. До кінця 2011 р. їх кількість зросте до 23, а до кінця 

2013 р. - до 43. Загальна потужність станції становитиме 107,5 мВт. Парк оснащений обладнанням німецької 

компанії Fuhrlaender AG. Вартість вітропарку без урахування монтажних робіт робіт складає 77,7 млн євро. 

Окупність проекту складе 7-8 років.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Italians build wind farms in Ukraine Італійці будуватимуть вітропарки в Україні

The Italian company "C & C Energy Srl" plans to invest in the construction of wind farms in Ukraine – said the 

chairman of the State Agency for Energy Efficiency and Conservation Mykola Pashkevich. According to Emilio 

Margiotta, the founder of "C & C Energy Srl", the company intends to implement the project in Ukraine building wind 

power plants with total capacity of 200 MW.

Про наміри інвестувати в будівництво вітропарків заявила італійська компанія "C & C Energy Srl" в ході 

зустрічі з головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Миколою 

Пашкевичем. За словами Еміліо Марджіотта, засновника "C & C Energy Srl", компанія має намір реалізувати 

в Україні проект будівництва вітроелектростанцій загальною потужністю від 200 МВт.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Ukrainian solar plant signals about the green energy drive Українська сонячна електростанція сигналізує про кампанію зеленої енергетики

Ukraine has finished building its first solar power station, part of a drive to produce greener energy and reduce the 

country’s dependence on imported gas. It will supply around 5,000 households in the small Crimean village of 

Rodnikovoe and the surrounding area, but Ukraine’s green ambitions stretch much further. The country is the 12th 

largest energy market in the world and exports electricity to several neighbours. Its southern regions have a high 

potential for solar energy. 

Україна завершила будівництво своєї першої сонячної електростанції, частини кампанії по отриманню 

зеленої енергії та зменшенню залежності країни від імпорту газу. Вона буде постачати енергією близько 

5000 домашніх господарств в невеликому кримському селі Джерельне і його околицях, але в Україні зелені 

амбіції виходять набагато далі. Країна займає 12-е місце в енергетичного ринку в світі і експортує 

електроенергію в кілька краін-сусідів. Її південні регіони мають високий потенціал для використання сонячної 

енергії.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Гідроенергетика 

Small hydro project has been suspended because of total corruption in government Проект малих ГЕС призупинено через тотальну корупцію в органах влади

Ukrenergy Holding, which deals with selling of Ukrainian energy in Europe, has suspended its project to build a 

cascade of small hydropower plants in the Zakarpattya region due to corruption in government and the deteriorating 

investment climate. Ukrenergy Holding had planned to begin construction of a cascade of small hydropower plants on 

the river Teresva (Zakarpattya region) with a total installed capacity of 24 MW, 4 units 6 MW per facility. The project 

costs more than 110 million Euros. These small hydroelectric power stations were to be the first in the history of 

independent Ukraine.

Ukrenergy Holding, який займається продажем української електроенергії в Європі, призупинив свій проект з 

будівництва каскаду малих ГЕС в Закарпатській області через зростання корупції в державних структурах і 

погіршення інвестиційного клімату. Ukrenergy Holding планував почати будівництво каскаду малих 

гідроелектростанцій на річці Тересва (Закарпатська область) загальною встановленою потужністю 24 МВт, 4 

об'єкти по 6 МВт. Вартість проекту становить понад 110 млн євро. Ці малі ГЕС повинні були стати першими в 

історії незалежної України.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

State Property Fund plans to sell two small hydropower plants Фонд держмайна планує продати дві малі ГЕС
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State Property Fund (SPF) during the tender for the sale of property complexes Great Sorochynskaya hydropower 

(Poltava region) and Shishatskaya hydropower found buyers for these objects. The initial price of Great Sorochinskaya 

is 378 513,60  UAH. The complex includes a ground base and underground parts, earth dam and itsfencing, HPP 

camera control - building without equipment and turbine.

Фонд державного майна України (ФДМУ) на конкурсі з продажу цілісного майнового комплексу Велико-

Сорочинському ГЕС (Полтавська обл.) Та Шишацької ГЕС знайшов покупців на ці об'єкти. Початкова ціна 

продажу Велико-Сорочинському складає 378 513,60 грн. У комплекс входить наземне, підземна частини, 

земляна гребля, її огорожа, камера управління ГЕС - будова без обладнання та гідротурбіни.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

EUR 200 million for development of investment project "Rehabilitation of hydropower plants" 200 млн євро на розвиток інвестпроекту "Реабілітація гідроелетростанцій"

Cabinet of Ministers of Ukraine allowed attracting 200 million Euros loan from the European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD) on the development of the project "Rehabilitation hydro power plants".

Кабінет міністрів України дозволив залучити кредит у 200 млн євро від Європейського банку реконструкції і 

розвитку (ЄБРР) на розвиток інвестиційного проекту "Реабілітація гідроелетростанцій". 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

PJSC "Ukrhydroenergo" and Chinese Sinohydro signed the memorandum on cooperation in the construction 

of hydropower plants in Ukraine

ПАТ "Укргідроенерго" та китайська Sinohydro підписали меморандум про співпрацю в будівництві 

ГЕС в Україні

July 1, 2011 PJSC "Ukrhydroenergo" and Chinese Sinohydro signed in Vyshgorod memorandum on cooperation in 

building hydro power stations in Ukraine. By signing the memorandum the parties formalized their intention to 

cooperate in the implementation of the construction project Kaniv hydro-storage power plant (HSPP) in Ukraine, 

encountering priority of tasks on improvement and development of fuel and energy complex of Ukraine, the need for 

state-level incentives and guarantees for investment promotion, innovative technologies in the energy sector.

1 липня 2011 року ПАТ "Укргідроенерго" та китайська Sinohydro підписали у Вишгороді меморандум про 

співпрацю в будівництві гідроелектростанції в Україні. Підписавши меморандум сторони закріпили свої 

наміри співпрацювати з метою реалізації проекту будівництва на території України Канівської 

гідроакумулюючої електростанції (ГАЕС), враховуючи пріоритетність завдань стосовно поліпшення та 

розвитку паливно-енергетичного комплексу України, необхідність створення на державному рівні стимулів та 

гарантій для сприяння залучення інвестицій, інноваційних технологій в енергетичній галузі.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

EBRD, IFC support private sector involvement in the district heating in eastern Europe ЄБРР, МФК підтримують приватний сектор в сфері централізованого теплопостачання в країнах 

Східної Європи
The EBRD is helping to modernise the district heating sector and support environmental improvements in Estonia, 

Lithuania and Russia through private sector participation in the public heating sector. The Bank is making an equity 

investment of up to €100 million in Dalkia Eastern Europe,a leading energy management company and a subsidiary of 

Veolia Environnement. Through this investment the EBRD will subscribe over the next three years to newly issued 

shares of Dalkia Eastern Europe. The International Finance Corporation (IFC) is making a matching equity investment 

in the company. The funds will be used to increase energy efficiency and the use of renewable energy in Lithuania and 

Estonia through partnerships with local municipalities and private power and heat companies as well as help expand 

Dalkia’s operations in Russia and other new markets including Ukraine.

ЄБРР допомагає модернізувати секторі централізованого теплопостачання та підтримує поліпшення стану 

навколишнього середовища в Естонії, Литві та Росії за допомогою підтримк приватного сектора в 

державному секторі теплопостачання. Банк робить інвестиції в акціонерний капітал у розмірі до € 100 млн у 

Dalkia Eastern Europe, провідну компанію з енергоменеджменту та дочірню компанію Veolia Environnement. 

Завдяки цій інвестиції ЄБРР ЄБРР зобов’язується купувати акції Dalkia Eastern Europe протягом найближчих 

трьох років. Міжнародна фінансова корпорація (IFC) робить відповідні інвестиції в капітал компанії. Кошти 

будуть використані для підвищення енергоефективності та використання відновлюваних джерел енергії в 

Литві і Естонії на основі партнерських зв'язків з місцевими муніципалітетами та приватними енерго та 

теплової компаніями, а також сприяння розширення операцій Dalkia в Росії та інших нових ринках, 

включаючи Україну.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Alternative energy can be converted into "financial bubble" Альтернативну енергетику можуть перетворити на "фінансову бульбашку"

Alternative energy at the end of the crisis was predicted to become the next "financial bubble", where billions and 

trillions of dollars will be "injected". Funding for new projects of all sizes is offeried by a variety of funds, as well as by 

the World Bank group. They are ready to serve investors in private projects, including private housing. Collaboration 

with them may be interesting to private business, which owns the source of energy - the large industrial and 

agricultural enterprises.

Альтернативній енергетиці ще наприкінці кризи прогнозували долю наступного «бульбашки», в який будуть 

«закачані» мільярди і трильйони доларів. Фінансування для нових проектів різної величини пропонує цілий 

ряд фондів, а також організації групи Світового банку. Вони готові виступати інвесторами в приватних 

проектах, в тому числі і приватних домоволодіннях. Співпраця з ними може бути цікаво для приватного 

бізнесу, який володіє самим джерелом отримання енергії - великими промисловими і аграрними 

підприємствами.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Even the rain didn’t stop the community of EnergyCamp Спільноту EnergyCamp не зупинив навіть дощ

This year's festival in Rzhyshchiv "Trypilske kolo" gathered many interesting speakers who spoke about their efforts 

towards energy conservation and renewables. For example, Director of Fuel Alternative Vitaly Daviy presented a 

unique project to build solar installation on the roof of a private house. "The highlight of the" first day of EnergyCamp, 

which was organized by the Ukrainian network of energy innovation Greencubator was the race of “solar hackers” 

team- a competition for  assembling the heloicollector.

Цьогоріч на територію фестивалю у Ржищеві “Трипільське коло” з’їхалися чимало цікавих спікерів, які 

розповіли про свої зусилля в напрямку енергозбереження та розвитку відновлюваних джерел. Приміром, 

директор Fuel Alternative Віталій Давій презентував унікальний проект з будівництва на даху приватного 

будинку сонячної установки. „Родзинкою” першого дня EnergyCamp, який був організований українською 

мережею енергетичних інновацій Greencubator стало змагання команд „сонячних хакерів” – конкурс на 

швидкісне збирання геліоколектора.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

The European Commission has established European Foundation for Energy Efficiency Єврокомісія створила Фонд енергоефективності

The European Commission, European Investment Bank, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) and Deutsche Bank 

announced the launch of the European Foundation for Energy Efficiency in Brussels. The purpose of the fund is to 

provide market-based financing of commercially viable public projects in energy efficiency and renewable energy in the 

European Union.

Європейська Комісія, Європейський інвестиційний банк, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) та Deutsche Bank 

оголосили про запуск Європейського Фонду енерго ефективності в Брюсcелі. Метою створення фонду є 

забезпечення ринкового фінансування комерційно життєздатних громадських проектів в енергоефективності 

та відновлюваній енергетиці в Європейському Союзі.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Volyn seeks to develop alternative energy Волинь прагне розвивати альтернативну енергетику

Volyn Oblast authorities intend to develop alternative energy. It was said by the chairman of the Volyn Regional State 

Administration Boris Klymchuk. According to Klymchuk, such a change in the law on electricity - is also a chance for 

investors who plan to produce electricity at waste recycle facilities. In addition, in the opinion of the Governor, "green" 

tariffs for solar and wind power plants will become a lifesaver for Ukrainian energy sector.

Влада Волинської області будуть всебічно розвивати альтернативну енергетику. Про підтримку 

альтернативної енергетики заявив голова Волинської ОДА Борис Клімчу. За словами Б. Климчука, внесення 

таких змін до закону про електроенергетику, - це також шанс для тих інвесторів, які планують виробляти 

електроенергію при переробці відходів. Крім того, на думку губернатора, "зелені" тарифи сонячним і 

вітровим електростанціям стануть паличкою-виручалочкою української енергетики.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Italians and Russians created JV to cell ―green‖ energy in Ukraine Італійці та росіяни створили СП для продажу "зеленого" струму в Україні

The European Commission granted clearance, on 5 July, to the acquisition of joint control by ERG Renew of Italy and 

OOO Lukoil Ecoenergo of Russia of a newly created company constituting a joint venture - JV CO - by way of 

purchase of shares. JV CO will operate in the generation and wholesale supply of electricity from renewable sources in 

Romania, Bulgaria, Ukraine and Russia.

5 липня 2011 Європейська Комісія гарантувала реєстрацію придбання спільного контролю італійською 

компанією ERG Renew та російською Lukoil Ecoenergo над новоствореною компанією, що складає спільне 

підприємство (СП) "CO" шляхом викуповування акцій. СП "CO" працюватиме в секторі генерації та оптових 

поставок електроенергії з відновлюваних джерел в Румунії, Болгарії, Україні та Росії.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

The Europeans explained how to become energy-efficient  as soon as possible Європейці розказали, як найшвидше стати енергоефективним

July 6, 2011 a three-day seminar "Energy Policy, new financial instruments and ESCO" began in Kiev, organized by 

the Joint Research Centre (JRC) European Commission. The meeting is one of series of actions to support the 

implementation of energy efficiency policies in candidate countries for accession to the EU and its neighbours.

6 липня у Києві почався триденний семінар „Політика енергоефективності, нових фінансових інструментів та 

ESCO”, організований Спільним дослідницьким центром (JRC) Європейської комісії. Зустріч є одним із серії 

заходів, спрямованих на підтримку впровадження політики енергоефективності в країнах-кандидатах на 

вступ до ЄС та їх сусідах.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Verkhovna Rada adopted the Draft Law No 8231 entering amendments to Art. 17-1 of the Law of Ukraine "On 

Electric Power Industry" in respect to local content 

Проект Закону про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" зі змінами 

вимог до вітчизняного обладнання
According to the Draft Law, the local content requirement has been changed. Thus, in order that the green tariff would 

be established, the use of materials, works and services of Ukrainian origin in amount of 15% (from 2012), 30% (from 

2013) and 50% (from 2014) is necessary. For solar energy there is the additional condition: percent of materials and 

raw materials of Ukrainian origin in production cost of used solar modules shall be at least 30% (starting from 2013) 

and 50% (starting from 2014).

Відповідно до проекту закону, було внесено зміни до вмісту вітчизняного обладнання. Так, для того. Щоб 

отримати «зелений» тариф, використання матеріалів, робіт та послуг українського виробництва має 

складати 15% (з 2012), 30% (з 2013) і 50% (з 2014). Додаткова умова існує для сонячної енергетики: частка 

матеріалів та обладнання українського виробництва має складати не менше 30% (з 2013) і 50% (з 2014).  

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Parliament ratified the agreement on Ukraine's contribution in amount of 10 million euros into the Fund 

Eastern European Partnership for Energy Efficiency

ВР ратифікувала угоду про внесок України 10 млн євро у Фонд Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності
July 6, 2011 The Parliament of Ukraine ratified the agreement on the contribution between Ukraine and  European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD) on Ukraine's participation in the Eastern European Partnership 

Fund for Energy Efficiency and Environment. The agreement is aimed to ensure the participation of Ukraine in Eastern 

European Partnership Fund for Energy Efficiency and Environment, which goal is to provide effective international 

financial support for implementation of projects connected primarily with energy efficiency and improvement of 

environmental situation.

6 липня, 2011 Верховна Рада України ратифікувала угоду про внесок між Україною та Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля. Угода спрямована на забезпечення участі України у Фонді 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, метою функціонування якого є надання 

ефективної міжнародної фінансової підтримки на користь реалізації проектів, пов´язаних, насамперед, із 

підвищенням енергоефективності та поліпшенням екологічної ситуації.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

National regulator on housing and utilities market will be created soon Національний регулятор ринку ЖКГ буде створений найближчим часом

During the press conference, chairman of the National Electricity Regulatory Commission (NERC), Sergei Titenko 

reported that the national housing market regulator will be created soon.

У ході прес-конференції голова Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) Сергій Тітенко 

повідомив, що національний регулятор ринку ЖКГ буде створений найближчим часом. 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

The EU offered Ukraine to join a single energy market ЄС запропонував Україні долучитись до створення єдиного енергоринку

EU offers Ukraine to join a single European energy market, which EU members are planning to form by the end of 

2014. This strategy will reduce dependence on imported energy from Russia, attract energy-efficient technologies in 

industry and join the European energy system in one unit.

Євросоюз пропонує Україні долучитись до створення єдиного європейського енергетичного ринку, який 

члени ЄС планують сформувати до кінця 2014 року. Така стратегія дозволить зменшити залежність 

європейців від імпортованих з Росії енергоносіїв, залучити у промисловість енергоефективні технології та 

об'єднати енергетичну систему Європи в одне ціле.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

The change to "green economy" model in Ukraine is connected with the number of difficulties Перехід до моделі "зеленої економіки" в Україні пов'язаний з рядом труднощів

The Ukrainian delegate to the PABSEC, Deputy Chairman of PABSEC Mykola Jankowskyi said that despite the 

adoption of documents necessary to create a model "green economy" in Ukraine, there are a number of difficulties 

that hinder the achievement of this goal. He explained that the technological infrastructure of the Ukrainian economy is 

a certain threat to the environment and largely forms the negative image of the state. It is therefore clear that the 

transition from the industrial model of economy to the "green economy" is related to the significant financial, legal, 

organizational, technical and technological difficulties.

Глава української делегації в ПАЧЕС, заступник голови ПАЧЕС Микола Янковський заявив, що не дивлячись 

на ухвалення документів, необхідних для створення в Україні моделі "зеленої економіки", існує цілий ряд 

труднощів, що заважають досягненню цієї мети. Він пояснив, що технологічна інфраструктура української 

економіки несе певні погрози для зовнішнього середовища і великою мірою формує негативний імідж 

держави. Саме тому зрозуміло, що перехід від індустріальної моделі економіки до "зеленої економіки" 

пов'язаний із значними фінансовими, правовими, організаційними, технічними і технологічними труднощами.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Stable investment climate is the main condition for attracting private capital into renewable energy projects Стабільність інвестицийного клімату — головна умова для залучення приватного капіталу в проекти 

відновлюваної енергетики

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика
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June 21, 2011 a public presentation of the national project "Energy of Nature" was held. The event was attended by 

Nikolai Pashkevich, Chairman of the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation, Elena Voloshin, 

head of International Finance Corporation in Ukraine, Elena Rybak, Director of European-Ukrainian Energy Agency, 

etc. .

21 червня, 2011 року відбулась публічна презентація Національного проекту «Енергія природи». У заході 

взяли участь Микола Пашкевич, Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, 

Олена Волошина, керівник діяльності Міжнародної Фінансової Корпорації в Україні; Олена Рибак, директор 

Європейсько-українського енергетичного агентства; та ін..

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

EUEA representatives at the "Austrian-Ukrainian legal day: a step towards the development of the investment 

potential of Ukraine"

Представники ЄУЕА на "Австрійсько-українському юридичному дні: крок до розвитку інвестиційного 

потенціалу України"
The Austrian-Ukrainian Legal Day gathered in one place representatives of Ukrainian and Austrian companies which 

work or plan respective foreign investments in both countries, legal practitioners, representatives of legal firms and 

government officials. The main goal of this event was to attract attention to imperfections in legislative systems of both 

countries and to create a sound platform for lobbying and maintaining relations with the government.

Австрійсько-український Юридичний день зібрав на одному бізнес майданчику представників українських та 

австрійських компаній, що здійснюють свою діяльність в обох країнах, або планують відповідні іноземні 

інвестиції, практикуючих адвокатів, представників юридичних фірм та державних службовців. Головною 

метою цього заходу було привернення уваги до недоліків в законодавчих системах обох країн та створення 

платформи для лобіювання та підтримки зв'язків з урядами.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Energy community Енергетичне співтовариство 

 ―Moldova and the Energy Community‖ Conference results in the signing of the Implementation Partnership "Молдова і Енергетичного співтовариства": підсумки конференції у підписанні реалізацію 

партнерства

June 9, 2011, Moldova, as Energy Community Presidency in Office, hosted an international conference on “Moldova 

and the Energy Community” in Chisinau. The conference included the signing ceremony of a Memorandum on 

Implementation Partnership between the Ministry of Economy, the National Agency for Energy Regulation (ARNE) and 

the Energy Community Secretariat.

9 червня 2011, в Кишиневі, Молдова відбулася міжнародна конференція на тему "Молдова і Енергетичного 

співтовариство". У рамках конференції відбулася церемонія підписання Меморандуму про реалізацію 

партнерства між Міністерством економіки, Національним агентством з регулювання в енергетики (Арне) і 

секретаріатом Енергетичного співтовариства.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

International News Міжнародні новини

McDonald's to produce biofuels from the oil for hamburgers McDonald's вироблятиме біопаливо з олії для гамбургерів

The chain of restaurants "McDonalds" and a private company from United Arab Emirates Neutral Fuels LLC have 

agreed to a joint venture with biofuel production used for cooking hamburgers and fried potato oil. The capacity of first 

in the Gulf region plant of biofuel production is 1 million liters of biodiesel per year. Fuel that is produced from 

processed vegetable oil will be delivered directly to companies that operate trucks with diesel engines.

Мережа ресторанів швидкого харчування "Макдональдс" і приватна компанія з Об'єднаних Арабських 

Еміратів Neutral Fuels LLC домовилися про створення спільного підприємства з виробництва біопалива з 

використаної для приготування гамбургерів і смаженої картоплі олії. Потужність першого в регіоні Перської 

затоки заводу з виробництва біопалива складе 1 мільйон літрів біодизеля в рік. Отримане в результаті 

переробки рослинного масла паливо буде прямо поставлятися на підприємства, які експлуатують вантажні 

автомобілі з дизельними двигунами.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

Renewable outrage Насильство над відновлюваною енергетикою

The release of the full text of the Intergovernmental Panel on Climate Change’s Special Report on Renewable Energy 

this week has led to a new set of questions about the panel’s attitudes, probity and reliabilty. When the summary of the 

report was released last month it came with a press release proclaiming that the world could get 80% of its energy 

from renewables by 2050 if it just had the right policies and paid the right amount. This figure was subsequently 

trumpeted by those parts of the world’s press paying attention, which tended to be the parts that have readers keen on 

more environmental action.

Випуск повного тексту спеціальної доповіді з поновлюваних джерел енергії Міжурядової Групи Експертів по 

зміні клімату призвело до нового набору питань про ставлення, порядність і надійність відновлюваної 

енергетики. Минулого місяця, коли було випущено резюме доповіді, вийшов також прес-реліз, в якому було 

заявлено, що світ міг би отримати 80% своєї енергії з поновлюваних джерел до 2050 року, якщо б тільки 

була впроваджена правильна політика і інвестована потрібна кількість коштів. Цю цифру згодом сурмили та 

частина світової преси, яка, як правило, читачі якої зацікавлені в екологічних діях.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

The End of Green Ideology Кінець зеленої ідеології

The meltdown at the Fukushima nuclear plant has sent political aftershocks racing around the globe. More often than 

not, however, the shocks have been ideological, with no basis in science. The managers of Tokyo Electric Power 

(TEPCO), which operates the Fukushima reactors, have been justly criticized for using an old generation of poorly 

maintained generators. The Japanese, who perceive themselves as the world’s best engineers, now feel humiliated. 

But, despite street protests, the collective reaction in Japan has not been to repudiate nuclear energy. Instead, its 

engineers will develop better and safer plants, most likely relying on the miniaturized nuclear reactors that were 

planned to replace the aging plant at Fukushima.

Аварія на атомній станції Фукусіма спричинив політичні шоки по всьому світу. Найчастіше, однак, потрясіння 

були ідеологічні, без будь-яких основ в науці. Менеджери Tokyo Electric Power (TEPCO), який працюють на 

реакторах Фукусіми, були справедливо розкритиковані  за використання старого покоління генераторів, 

працездатність яких погано підтримувалась. Японці, які вважають себе кращими інженерами в світі, в даний 

час відчувають себе приниженими. Але, незважаючи на вуличні протести, сукупна реакція в Японії не 

спрямована на відмову від ядерної енергії. Замість цього, інженери будуть розвивати краще і безпечніші 

станції, які швидше за все, будуть опиратися на мініатюрні ядерні реактори, які мають замінити застарілу 

атомну станцію Фукусіма.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Italy will transfer to the second-generation solar panels В Італії перейдуть на сонячні батареї другого покоління

Solar panels of the second generation will be delivered to the Italian market and for construction of large projects 

according to the international agreement signed respectively between Spanish company Solaria Energía in Medio 

Ambiente, SA and Italian Enrisol S.r.l. Till the middle of this year, Italy is going to increase the total production of 

electricity via solar power plants up to 7 GW.

Сонячні батареї другого покоління будуть поставлені на італійський ринок і на будівництво міжнародних 

великих проектів відповідно до підписаного угоду іспанською компанією Solaria Energía y Medio Ambiente, SA 

та італійської Enrisol S.r.l. До середини цього року Італія має намір збільшити загальну вироблення 

електричної енергії сонячними електростанціями до 7 ГВт.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Siemens plans to invest 150 million Euros in expansion of wind power business of Denmark Siemens планує інвестувати 150 млн євро в розширення вітроенергетичного бізнесу в Данії

Siemens AG is planning to invest 150 million Euros in the further expansion of its wind power business of Denmark 

over the next two years. In particular, in cities Brande and Aalborg two new centers of research and development will 

be created. In addition, the AG intends to increase its production capacity of Danish plants due to increasing demand 

for offshore wind turbines in Europe.

Концерн Siemens планує впродовж найближчих двох років інвестувати понад 150 млн євро у подальше 

розширення свого вітроенергетичного бізнесу в Данії. Зокрема, в містах Бранде і Ольборг будуть створені 

два нових центри досліджень і розробок. Крім того, концерн має намір підвищити виробничі потужності своїх 

датських заводів на фоні зростаючого попиту на офшорні вітрові турбіни в Європі.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

International Energy Agency invites Russia to join the organization Міжнародне енергетичне агентство запрошує Росію вступити в організацію

International Energy Agency (IEA) invites Russia and other key energy exporters to join this organization. One of the 

purposes of inviting exporters of resourses is to increase joint efforts to ensure energy security in the world and fight 

climate change.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) запрошує Росію та інших ключових експортерів енергоресурсів 

вступити в цю організацію. Однією з цілей запрошення експортерів ресурсів є нарощування спільних зусиль 

щодо забезпечення енергетичної безпеки в світі і боротьбі зі зміною клімату.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

EUEA-news ЄУЕА-новини

Alter Energy Group joins European-Ukrainian Energy Agency Alter Energy Group приєднується до Європейсько-Українського Енергетичного Агентства

ALTER ENERGY GROUP AG  announces that it has formally accepted an invitation to become a member of the 

European-Ukrainian Energy Agency (EUEA). Edward J. Klaeger IV, CEO of AEG stated, ´After two years of 

discussions with the Board and top level management at EUEA, and seeing their presence, and potential impact on 

the market grow during this time, we determined that becoming a member will help achieve the necessary goal of 

creating a more robust and globally competitive Ukraine renewable energy market.

ALTER Energy Group AG повідомляє, що він офіційно прийняв запрошення стати членом Європейсько-

Українського Енергетичного Агентства (EUEA). Едвард  Дж. Клаегер, виконавчий директор AEG заявив: 

«Після двох років обговорень з Радою і вищим керівництвом EUEA, і спостерігаючи за їх присутностю, і 

потенційним впливом на зростання ринку протягом цього часу, ми визначились, що членство допоможе нам 

в досягненні необхідної мети  - створити більш надійний та конкурентоспроможний ринок відновлюваних 

джерел енергії України на світовому ринку.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

European-Ukrainian Energy Agency welcomes a new member company – EuroCape. Європейсько-українське енергетичне агентство вітає нового члена Асоціації - EuroCape.

EuroCape - is an international renewable energy group focused on generating wind and solar energy in key growth 

markets. The firm’s local project development teams prepare all technical specifications and obtain all permits for 

each of EuroCape’s renewable wind and solar energy projects. The company then constructs, owns and operates 

these projects and thus generates revenues from the sale of its renewable energy over the long-term.

EuroCape – міжнародна компанія, яка займається відновлюваною енергетикою. Діяльність головним чином 

зосереджено на виробництві енергії з вітру і сонця. Співробітники, які займаються місцевими проектами 

готують всі технічні умови і отримують всі дозволи для кожного проекту вітро- або сонячної енергетики. 

Потім компанія будує, володіє і використовує ці проекти, отримуючи прибуток від продажу відновлюваної 

енергії.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Arzinger Law Company, EUEA Member, Issued the Second Edition of the Book "Energy Law Guide‖ Член ЄУЕА, компанія "Арцінгер" випустила друге видання книги «Energy Law Guide»

Arzinger law company has issued the second edition of the book "Energy Law Guide” prepared by the company's 

Senior Partner Wolfram Rehbock. The book will provide investors with the general overview of the legal framework 

conditions and opportunities in the energy industry in Ukraine, including power industry, energy conservation issues, 

alternative energy, Kyoto Protocol in Ukraine, etc. In addition to energy legislation overview the book contains 

information on the energy market study.

Член ЄУЕА, компанія "Арцінгер" випустила друге видання книги «Energy Law Guide» (Довідник з 

енергетичного праву), підготовленої старшим партнером АТ «Arzinger» Вольфрамом Ребоком. Книга є 

відмінним посібником для іноземних інвесторів, в якій представлена загальна характеристика правового 

регулювання енергетичної галузі України, включаючи альтернативну енергетику, Кіотський протокол в 

Україні та ін Крім цього книга містить аналіз енергетичного ринку в Україні.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Interview with Arzinger Law Firm Senior Partner and EUEA Board Member Wolfram Rehbock: Legislative 

Base for the Shale Gas Projects and Practical Steps on How to Obtain an Oil & Gas Licence in Ukraine

Інтерв'ю з старший партнером юридичної фірми Арцінгер і членом правління ЄУЕА Вольфрамом 

Ребоком: Законодавча база для проетів сланцевого газу практичні кроки щодо отримання ліцензії на 

видобування нафти і газу в Україні

Wolfram Rehbock, Senior Partner, Arzinger law firm, talks about the ways investors can participate in the development 

of shale gas projects in Ukraine and outlines steps on how to obtain an oil & gas license in Ukraine. He mentiones that 

one of the options for shale gas projects are the product distribution agreements (PDA) under the Law of Ukraine “On 

product distribution agreements” that allows to conduct exploration, survey and mining operations on a certain site 

(sites) of mineral resources and to perform works connected to the agreement, but the investor obliges to perform 

works at its own account and risk with further reimbursement of expenses and receipt of payment (compensation) in 

kind of remunerative production.

Вольфрам Ребок, старший партнер юридичної фірми Arzinger, розповідає про шляхи, через які інвестори 

можуть брати участь у розробці проектів сланцевого газу в Україні і висвітлює кроки, які потрібно пройти, 

щоб отримати ліцензію на видобування нафти та газу в Україну. Він згадує, що один з варіантів для проектів 

сланцевого газу є угоди про розподіл продукції (PDA) відповідно до Закону України «Про угоди про розподіл 

продукції", що дозволяє вести розвідку, вивчення і видобування у певному місці (місцях) корисних копалин, а 

також для виконання робіт, пов'язаних з договором, але інвестор зобов'язується виконувати роботи за свій 

рахунок і ризик з наступною компенсації витрат і отримання оплати (компенсації) у вигляді прибуткового 

виробництва.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Report from the Second European-Ukrainian Energy Day Звіт Другого Європейсько-Українського Енергетичного Дня

The summaries of the panel discussions and speakers statements’ give an excellent outline of the internal market 

situation as well as key priorities needed to be addressed in order to boost the development of EE and RE sector in 

Ukraine.

Огляд панельних дискусій та виступів надає інформацію про ситуацію на внутрішньому ринку України та 

рекомендації щодо пріоритетних кроків для забезпечення розвитку ринків енергоефективності та 

відновлюваної енергетики.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Upcoming events Події

Workshop "Energyefficiency in Iron and Steel Industry" on July 11 - 13 in Dusseldorf
Науково-практичний семінар «Енергоефективність в металургійній промисловості», 11-13 липня, 

Дюссельдорф
Research and practice workshop "Energyefficiency in Iron and Steel Industry" will take place on July 11 - 13 in 

Dusseldorf (Germany). In the frames of export initiative on energyefficiency the Federal Ministry of Economics and 

Technology  (Germany) implements the programme for Ukrainian regions on transfer of energyefficient technologies 

into iron and steel industry.

З 11 по 13 липня в Дюссельдорфі (Німеччина) відбудеться науково-практичний семінар 

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ». У рамках експортної ініціативи з 

енергозбереження Федеральне міністерство економіки і технологій Німеччини реалізує програму для 

регіонів України по трансферу енергоощадних технологій в металургійній промисловості.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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3rd International Trade Fair and Conference, GRENEXPO III міжнародна виставка і конференція "GREENEXPO

3rd International Trade Fair and Conference, GRENEXPO | Altrnative Energy  will be held on October, 26-28 in 

KyivExpoPlaza venue.

III міжнародна виставка і конференція "GREENEXPO | Альтернативна енергетика" відбудеться 26 - 28 

жовтня у виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза".

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

2nd international trade show and forum of ecological technologies EKOTEX II міжнародна виставка-форум екологічних технологій ЕКОТЕХ

2nd international trade show and forum of ecological technologies EKOTEX  will be held on October 26-28, 2011 in 

KyivExpoPlaza venue in Kyiv

II міжнародна виставка-форум екологічних технологій ЕКОТЕХ відбудеться 26 - 28 жовтня 2011 року в 

столичному виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза"

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Ukrainian Wind Energy Association conference on October 27 Друга щорічна конференція Української вітроенергетичної асоціації 27 жовтня 2011

The 2011 conference aims at generating dialogue across wind market players and policy makers on implementing 

algorithm for wind energy project development in Ukraine

Конференція 2011 націлена на діалог між учасниками вітроенергетичного ринку та державними структурами 

з впровадження алгоритму реалізації вітроенергетичних проектів в Україні.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 

13th Renewable Energy Finance Forum - London. September 20 - 21 13 Фінансовий Форум з Відновлюваних джерел енергії - Лондон. 20 - 21  вересня

Now in its 13th anniversary year, the Renewable Energy Finance Forum - London is Europe's largest and most 

established event for renewable energy finance and investment. The two-day event will unite investors with senior 

executives from across the renewable energy and technology sectors, to provide delegates with cutting-edge insight 

as well as unparalleled networking opportunities.

Цього року Фінансовий Форум з Відновлюваних Джерел Енергії у Лондоні святкує своє 13-річчя, - є 

найбільшою і найавторитетнішою подією в Європі з відновлюваної енергії та інвестицій. Дводенний захід 

об'єднає досвідчених інвесторів та інших посадових осіб з використання відновлюваних джерел енергії та 

технологічного сектору, щоб забезпечити делегатів розумінням передових технологій та можливостей.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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