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Energy Efficiency in Construction
The manual for thermo renovation to be issued in Lviv На Львівщині видадуть посібник з термореновації
 Lviv Regional State Administration held a meeting of scientific advisory council on the economics and investment to 
discuss the draft handbook of thermo renovation of obsolete housing stock of residential buildings. Following the 
meeting it was decided to recommend the manual for print, taking into account the comments and suggestions.

У Львівській ОДА відбулося засідання науково-експертної ради головного управління економіки та інвестицій 
щодо обговорення проекту методичного посібника з термореновації застарілого житлового фонду житлових 
будівель.  За підсумками засідання прийнято рішення рекомендувати Посібник до друку з урахуванням 
висловлених зауважень та пропозицій.

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

Kyiv to be insulated with German money Київ утеплять за німецькі гроші
This year Kyiv City State Administration (KCSA) held a pilot project on insulation of residential sector together with 
German investors who are willing to allocate 15 to 20 million euros. Overall, the officials said that in Kiev  are allocated 
about 20 billion UAH for the reconstruction of residential sector.

Київська міська державна адміністрація (КМДА) цього року проводить пілотний проект з утепленню будинків 
спільно з німецькими інвесторами, які готові виділити від 15 до 20 млн. євро. Загалом, чиновник повідомив, 
що у Києві на реконструкцію теплових мереж і мереж водопостачання необхідно близько 20 млрд грн.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
UNDP supported 34 micro-projects in energy saving Програма розвитку ООН підтримала 34 мікропроекти в сфері енергозбереження
In the first phase of UNDP in Ukraine 1300 microprojects were implemented in all regions of Ukraine, 55 of which in 
Kiev region. This was mentioned by Resident Representative of UNDP in Ukraine Olivier Adam during the signing of 
the second phase of this program. Of the 55 microprojects that were implemented, 13 -  healthcare, 34 - in energy 
saving and 7 - in water supply. Total spending  in Kiev region in the first phase of the project is more than 7 million 840 
thousand UAH.

В рамках першого етапу Програми розвитку ООН в Україні реалізовано 1300 мікропроектів в усіх регіонах 
України, з яких 55 у Київській області. Про це під час підписання угоди другого етапу втілення цієї Програми 
повідомив постійний представник програми розвитку ООН в Україні Олів'є Адам. З цих 55 мікропроектів 13 
реалізовано в області охорони здоров'я, 34 - в сфері енергозбереження та 7 - в водопостачанні. Всього в 
Київській області в першій фазі проекту витрачено більше ніж 7 млн 840 тис. грн.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Chernihiv region invested 80.6 million UAH in energy efficiency Чернігівщина вклала в енергоефективність 80,6 млн. грн.
80.6 million UAH are to be used to implement the objectives of energy efficiency programs of Chernihiv region in 2009-
2015 in all spheres of social production and public-sector institutions. It makes possible to save 21.6 thousand tons of 
fuel for a total of 30, 8 million UAH each year.

На виконання завдань Програми енергоефективності Чернігівської області на 2009-2015 рр. в усіх сферах 
суспільного виробництва та бюджетними установами на впровадження енергоефективних заходів 
використано 80,6 млн грн, що дає можливість економити щорічно 21,6 тис. тонн умовного палива на 
загальну суму 30,8 млн грн.

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

The Germans want to build the biogas plant in Ternopil Німці хочуть побудувати на Тернопільщині біогазову установку
Head of Regional State Administration Valentin Hoptyan discussed with the management of the firm "Stihl" and the 
Society of economic and structural development " Hartmut Dybek the possibility of biogas plants  building in the region. 
Valentin Hoptyan noted that Ternopil is interested in developing energy-saving technologies and promised full support 
in this project, particularly in processing permits.

Голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян обговорив з керівництвом фірми «Штірль» і 
товариством з економічного та структурного розвитку «Гартмут Дюбек» можливість будівництва на території 
регіону біогазової установки. Валентин Хоптян зауважив, що Тернопілля зацікавлене у розвитку 
енергозберігаючих технологій і пообіцяв всебічну підтримку у реалізації цього проекту, зокрема, в 
оформленні дозвільної документації.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Biogas will be produced in the dangerous dump in Lviv На небезпечному сміттєзвалищі у Львові хочуть видобувати біогаз
Lviv city administration was addressed by a Swedish company wich is interested in the studying of Hrybovytske landfill 
to assess the possibility of producing electricity from biogas generated from wastes. Over the past seven years quite a 
few domestic and foreign firms competed for gas from Hrybovytske landfill.

До Львівської мерії звернулася шведська компанія, котра виявила зацікавлення у дослідженні Грибовицького 
сміттєзвалища, аби оцінити можливості виробництва електроенергії з біогазу, утворюваного зі сміття. За 
останні сім років за грибовицький газ змагалася вже не одна вітчизняна й закордонна фірма.

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

"Smart holding" will produce straw pellets in Vinnitsa region "Смарт-холдинг" вироблятиме у Вінницькій області пелети з соломи
The company "Smart-Holding" intends to invest 26 million euros in building a plant for producing fuel pellets from straw 
in Turbove, Lipovets region, Vinnytsia. The plant will be located on the area of 9.5 hectares. Power plant was designed 
to produce 150 tons of pellets a year. The construction of the first stage of the plant has already been started, the 
capacity of which will be 75 thousand tons of pellets a year.

Компанія "Смарт-холдинг", яку контролює російський бізнесмен В. Новинський, має намір інвестувати 26 
млн. євро в будівництво заводу з виробництва паливних пелет з соломи в Турбові Липовецького району 
Вінницької області. завод розташується на площі в 9,5 га землі. Потужність заводу розрахована на 
виробництво 150 тис. т пелет на рік. На сьогоднішній день розпочато будівництво першої черги заводу, 
потужність якої буде 75 тис. т пелет на рік.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Shortage of raw materials, "frozen" solid biofuel market Дефіцит сировини "заморозив" ринок твердого біопалива
The market of solid biofuels  is on the phase of concentration, as shortages of raw materials caused 80% of the 
companies to stop production. Experts point out that in the autumn the leading players in the segment of pellets made 
of sunflower will be agricultural holdings, collective wood farms will retain leadership in wood pellet, bricks out of straw 
also have the prospects.

Ринок твердого біопалива переживає етап концентрації, оскільки дефіцит сировини змусив 80% компаній 
зупинити виробництво. Експерти відзначають, що вже восени провідними гравцями в сегменті паливних 
гранул з лушпиння соняшнику стануть агрохолдинги, лідерство в сегменті деревних пеллет збережуть 
лісгоспи, перспективи є й у брикетів із соломи.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Manufacturers of solid fuel plan to increase exports to the EU Виробники твердого палива планують нарощувати експорт до ЄС
In autumn the European market will increase its demand for alternative fuels, including the fuels from  Ukraine. The 
main factor stimulating demand - reduction of nuclear generation in Germany and the German refusal to replace 
nuclear power with imported gas.

Восени на європейському ринку збільшиться попит на альтернативні види палива, в тому числі з України. 
Головний фактор стимулювання попиту – скорочення атомної генерації в Німеччині і відмова німців від 
заміщення атомної енергетики імпортним газом. 

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

Wind farms "Novoazovsk" in the Donetsk region На Донеччині відкрито вітропарк «Новоазовський»
Wind farm "Novoazovsk" was  opened in Donetsk region. The Head of State Agency for Energy Efficiency and Energy 
Conservation Nikolay Pashkevich said that is a momentous event in the field of renewable energy. He also added that 
implementation of such projects in Ukraine is a step towards the new strategy for energy supply and reduction of 
energy dependence.

На Донеччині відкрито вітропарк «Новоазовський». Голова Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження Микола Пашкевич зазначив, що це знакова подія в сфері відновлюваної енергетики.  
Також, він додав, що для України впровадження таких проектів це крок до нової стратегії 
енергозабезпечення та зменшення енергетичної залежності.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Investors of the largest wind farm "Novoazovsk" are in the shadow Інвестори найбільшого вітропарку "Новоазовськ" - в тіні
The largest wind farm "Novoazovsk" was opened on the coast of the Azov Sea in Ukraine. The company plans to 
import 43 wind instalations which produce energy that can partially satisfy the domestic needs of the city, such as 
neighboring Mariupol. Despite the huge tax incentives from the state, authorities keep in secret the names of Ukrainian 
investors who spent $ 150 million on the wind park.

На узбережжі Азовського моря відкрили найбільший в Україні вітропарк «Новоазовський». Підприємство 
планує імпортувати 43 вітряні установки, що вироблятимуть енергію, яка зможе частково задовольнити 
побутові потреби такого міста, як сусідній Маріуполь. Попри величезні податкові пільги з боку держави, 
влада утаємничила імена українських інвесторів, які витратили на вітряний парк 150 мільйонів доларів.

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

Ukrainian market of solar energy will grow on 90% annually Український ринок сонячної енергетики буде рости на 90% щорічно
Global Data Company predicts that by 2015 solar energy market in Ukraine is expected to grow 90% annually. 
Already, in 2012 the total capacity of Ukrainian GelES could reach 100 MW, after the company Activ Solar will 
increase the capacity of solar plant "Okhotnikov" built in the Crimea, from 20 MW to 60 MW in the current year.

Компанія Global Data прогнозує, що до 2015 р. ринок сонячної енергетики в Україні зростатиме на 90% 
щорічно. Вже в 2012 році сумарна потужність українських ГелЕС може скласти 100 МВт, після того як 
компанія Activ Solar в поточному році підвищить потужність сонячної станції «Охотникове», побудованої в 
Криму, з 20 МВт до 60 МВт.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Pool equipped with "solar" hot water boiler in Melitopol У мелітопольському санаторії басейн оснастили «сонячним» бойлером
The pool in the  sanatorium for children in Melitopol was remodeled and equipped with a solar water boiler. The boiler 
installation costs about 5 thousand UAH and was sponsored by the Green Party.

У мелітопольському дитячому санаторії реконструювали басейн і оснастили його бойлером на сонячних 
батареях. Спонсором установки бойлера вартістю близько 5 тис. грн. виступила Партія зелених.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Sundial in Donetsk Сонячний годинник в Донецьку
July 24 at the center of Donetsk large, four-sided clock that runs on solar power was installed. The clock was 
manufactured in India and costs about 100 thousand UAH. The clocks that  are charged by solar energy can run from 
3 to 5 days, even if the weather is cloudy. The work of modern chronometer does not depend on air temperature; they 
are protected from snow, rain and bad weather conditions.

24 липня в центрі Донецька було встановлено великі, чотирибічні годинник, який працює на сонячних 
батареях. Годинники були виготовлені в Індії і коштують приблизно 100 тис. грн. Годинники заряджаються 
від сонячної енергії і потім можуть працювати від 3 до 5 днів, навіть якщо хмарна погода. Робота сучасного 
хронометра не залежить від температури повітря, вони захищені від снігу, дощу і поганих погодних умов.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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Гідроенергетика 
EBRD to be asked for money to rehabilitate hydropower plants У ЄБРР попросять грошей на реабілітацію гідроелектростанцій
President of Ukraine Viktor Yanukovych signed the order for the delegation of Ukraine to participate in negotiations 
with the European Bank for Reconstruction and Development on the subject of  Loan Agreement on the conclusion of 
the project "Rehabilitation of hydro power plants" between Ukraine and the European Bank for Reconstruction and 
Development.

Президент України Віктор Янукович підписав Розпорядження про делегацію України для участі у 
переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Кредитної угоди  по проект 
"Реабілітація гідроелектростанцій" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Vinnytsia region  allocates 50 million on the development of small hydropower plants Вінничина виділить 50 мільйонів на розвиток малих ГЕС
Vinnytsia Regional Council approved the program on development of small hydropower plant in the region in 2011-
2015. Project financing is expected in the amount of 50.1 million UAH. The regional budget will allocate 1 million UAH, 
and 49.1 million UAH will be financed from other sources for execution of  the program. Implementation of the program 
will ensure the effective development of small hydropower with a maximum cost-effective use of hydropower potential, 
improve the management of small hydropower facilities and level of security.

Обласна рада Вінниччини затвердила програму розвитку малої гідроенергетики в області на 2011-2015 роки. 
Фінансування проекту передбачається в сумі 50,1 млн. грн. На виконання програми з обласного бюджету 
буде залучено 1 млн. грн., а 49,1 млн. грн. складуть кошти з інших джерел. Реалізація програми забезпечить 
ефективний розвиток малої гідроенергетики з максимальним застосуванням економічно ефективного 
гідроенергетичного потенціалу, вдосконаленню управління об'єктами малої гідроенергетики і рівня їх 
безпеки.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
NERC will charge "Ukrhydroenergo" more than 5 million UAH. НКРЕ стягне з "Укргідроенерго" більше 5 млн. грн.
21 July 2011 National Energy Regulatory Commission has imposed on Ukraine JSC "Ukrhydroenergo" fine of 15 
thousand UAH, obliged the company to 1 January 2012 to implement automated commercial electricity metering 
(AMR) and agreed on removal of costs not covered by tariff for 2010.

21 липня 2011 року Національна комісія регулювання енергетики України наклала на ПАТ "Укргідроенерго" 
штраф у розмірі 15 тис. грн., зобов’язала компанію до 1 січня 2012 року запровадити автоматизовану 
систему комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та домовилась про вилучення витрат, не передбачених 
тарифом на 2010 рік.

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

The renewable energy market  is consolidating  Ринок відновлюваної енергетики консолідується
In late July the biggest Ukrainian associations in the field of renewable energy - The Association of Market Participants 
of Alternative Fuels and Energy of Ukraine (APEU) and the Association of Alternative Fuels Producers  (UAVATP) 
completed its integration and consolidation. The main objective of the joint structure is lobbying projects in the field of 
renewable energy, particularly in the direction of substitution of natural gas with alternative fuels in the residential 
sector, as well as attracting investment in infrastructure projects associated with the production of alternative fuels and 
development of raw materials.

Наприкінці липня найбільші українські асоціації в сфері відновлюваної енергетики - Асоціація учасників ринку 
альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) та Асоціація виробників альтернативних видів 
палива (УАВАТП) завершили своє об'єднання та консолідацію. Головним завданням об'єднаної структури є 
лобіювання проектів у сфері відновлювальної енергетики, зокрема, в напрямку заміщення природного газу 
альтернативними видами палива у житлово-комунальному секторі, а також залучення інвестицій в 
інфраструктурні проекти, пов'язані з виробництвом альтернативних видів палива та розвитком сировинної 
бази.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Yanukovych signed the law "On ratification of agreement on the contribution between Ukraine and EBRD 
regarding Ukraine's participation in the Foundation for Eastern European Partnership on Energy Efficiency"

В. Янукович підписав закон "Про ратифікацію угоди про внесок між Україною та ЄБРР щодо участі 
України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності"

President of Ukraine Viktor Yanukovych signed the law № 3596-VI "On Ratification of the agreement on the 
contribution between Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development on Ukraine's participation 
in the Foundation for Eastern European Partnership on Energy and Environment." The agreement is aimed at ensuring 
the participation of Ukraine in the Foundation for Eastern European Partnership on Energy Efficiency and 
Environment, the goal of which is to provide effective international financial support for projects related primarily with 
the increase of energy efficiency and improving the environmental situation. To meet the obligations under the 
agreement Ukraine has to pay 10 million EUR to the Foundation (2 million EUR annually for 5 years).

Президент Україна Віктор Янукович підписав закон № 3596-VI "Про ратифікацію угоди про внесок між 
Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо 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 в інтересах реалізації 
проектів, пов'язаних насамперед з підвищенням енергоефективності та поліпшенням екологічної ситуації. 
Для виконання зобов'язань за угодою України повинна сплатити до Фонду кошти у розмірі 10 млн євро (2 
млн євро щорічно протягом 5 років).

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
EU named Ukraine among the main partners В ЄС назвали Україну серед основних партнерів та обіцяють поговорити про енергетику
President  of EU Council Herman van Rompey listed Ukraine among the main partners of the European Union, saying 
that the EU in the second half of the year will hold a summit with Ukraine and discuss several issues including energy.

Президент Ради ЄС Герман ван Ромпей перелічив Україну серед основних партнерів Європейського Союзу, 
заявивши, що ЄС в другій половині року проведе саміт з нашою країною та обговорить низку питань, серед 
яких буде енергетика.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Experts discussed the financial aspects of energy efficiency projects Експерти обговорили фінансові аспекти енергозберігаючих проектів
The seminar "Energy efficiency policy, new financial instruments and ESCO" organized by the Joint Research Centre 
(JRC) European Commission finished in Kyiv. The meeting was one of the series of measures aimed at supporting the 
implementation of energy efficiency policies in candidate countries for accession to the EU and its neighbours.

У Києві завершився семінар „Політика енергоефективності, нових фінансових інструментів та ESCO”, 
організований Спільним дослідницьким центром (JRC) Європейської комісії.  Зустріч стала однією з 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 
Irony of Ukrainian energy efficiency Іронія долі української енергоефективності
The situation in renewable energy of Ukraine can be described by the word "stability". In the energy balance of the 
country the share of renewable energy is less than 1%. And for the last four years, this figure hardly changed for the 
better. For comparison, the share of renewables in the total world consumption is 14%, electricity consumption - 19%.

Ситуацію в відновлюваній енергетиці  України можна описати словом «стабільність». В енергобалансі країни 
частка відновлюваних джерел енергії становить менше 1%. І за останні чотири роки цей показник практично 
не змінився в кращий бік». Для порівняння, частка відновлюваних джерел енергії в загальному світовому 
споживанні становить 14%, а в електроспоживанні — 19%.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Ukraine supports the Third EU energy package Україна підтримує Третій енергопакет ЄС
Director of the Energy Community Secretariat Slavcho Neykov stated that Ukraine supports the introduction of the 
Third energy package - a plan of measures for liberalization of electric power and gas market  in the EU. Director of 
the Energy Community Secretariat positively evaluated Ukraine's efforts to improve and liberalize energy legislation, 
noting that for the complete integration of the country in energy space of the European Union is also necessary to 
modernize communication capacities, in particular, the capacities of export electric power.

Директор секретарiату Енергетичного спiвтовариства Славчо Нейков  зввив, що Україна принципово 
пiдтримує впровадження Третього енергетичного пакета - плану заходiв щодо лiбералiзацiї ринку 
електроенергiї та газу в ЄС. Директор секретарiату Енергетичного спiвтовариства позитивно оцiнив зусилля 
України щодо вдосконалення та лiбералiзацiї енергетичного законодавства, зазначивши, що для 
повноцiнної iнтеграцiї країни до енергетичного простору Європейського Союзу необхiдно також 
модернiзувати комунiкацiйнi потужностi, зокрема, потужностi експорту електроенергiї.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
Ukraine achieves the necessary indicators for the EU Budget Support Україна виконує необхідні індикатори для отримання бюджетної підтримки ЄС
Report on the status of the indicators under the financing agreement "Support of the Energy Strategy of Ukraine in the 
field of energy efficiency and renewable energy sources" was considered at the meeting of the Joint Monitoring Group. 
Overall the report was approved and amended. In the near future document will be finalized and submitted for 
approval to the European Commission.

Звіт про стан виконання індикаторів у рамках Угоди про фінансування «Підтримка виконання Енергетичної 
стратегії України в галузі енергоефективності та відновлюваних джерел енергії» було розглянуто на 
засіданні Спільної групи моніторингу. В цілому звіт було схвалено з урахуванням пропозицій та доповнень. 
Найближчим часом документ буде доопрацьовано та подано на затвердження Європейської Комісії.

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

Ukrainian banks to provide loans for energy saving and alternative energy programs for  population
Українські банки відкривають кредитні програми з енергозбереження та альтернативної енергетики 
для населення

Under the framework of improving the energy efficiency in Lviv, Ukrinbank approved public assistance program. Under 
this program the bank will give loans to individuals for purposes related to installing alternative energy sources in 
homes and increase the efficiency of personal energy use. Among the activities that are subject to credit for the 
program: insulation of buildings, floors, attics and roofs, installation and replacement of windows, door and window-
balcony design, installation and reconstruction of electric energy-saving technologies, installation and reconstruction of 
individual heating systems; use of alternative gas sources.

У рамках програми поліпшення стану енергозбереження м.Львова, Укрінбанк затвердив програму допомоги 
населенню. За цією програмою планується видавати кредитні кошти фізичним особам на цілі, пов’язані з 
установкою альтернативних джерел енергії в будинках і підвищенням ефективності персонального 
користування енергією. Серед заходів, що підлягають кредитуванню в рамках програми: утеплення будинків, 
підлоги, горищ та дахів; установка рекуператорів; установка і заміна вікон, вхідних дверей та віконно-
балконних конструкцій; установка та реконструкція електроопалення за енергозберігаючими технологіями; 
установка та реконструкція індивідуальних систем опалення; використання альтернативних газу джерел 
енергії.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Ukraine will cooperate with Armenia in the modernization of thermal and hydro power plants Україна співпрацюватиме з Вірменією в модернізації ТЕЦ і ГЕС
Chairman of Verkhovna Rada Volodymyr Lytvyn during his meeting with President Serzh Sargsyan said that Ukraine 
could build a successful and mutually beneficial partnerships with Armenia  in transport sector projects, in mechanical 
engineering and energy sector. Ukrainian side is interested to develop cooperation with Armenia in the modernization 
of energy facilities, particularly for CHP, as well as small and medium hydropower plants.

Голова Верховної Ради Володимир Литвин під час зустрічі із Президентом Вірменії Сержом Саргсяном 
заявив , що Україна може налагодити успішне та взаємовигідне партнерство з реалізації проектів у 
транспортній сфері, у сфері машинобудування та в енергетичній сфері з Вірменією. Українська сторона 
зацікавлена розвивати співробітництво з Вірменією у сфері модернізації енергогенеруючих потужностей, 
зокрема для ТЕЦ, а також малих і середніх ГЕС. 

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Yanukovych requires to manage tariffs for utility services Янукович вимагає впорядкувати формування тарифів на послуги ЖКГ
President of Ukraine Viktor Yanukovych demands to ensure the uniform approach for tariffs for utility services. The 
head of the state stressed this issue during the meeting in the Crimea with the Minister for Regional Development, 
Construction and Housing and Municipal Economy of Ukraine Anatoliy Blyzniuk and representatives of National 
Regulatory Commission for Utilities in Ukraine.

Президент України Віктор Янукович вимагає забезпечити єдиний підхід до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги. На цьому глава держави наголосив під час зустрічі в Криму з міністром регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолієм Близнюком та 
представниками Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
The President appointed the head of the National Commission for Regulation of Utilities Президент призначив керівника Національної комісії регулювання ринку компослуг
President of Ukraine Viktor Yanukovych has appointed Valery Saratov as the Head of the National Regulatory 
Commission for Utilities of Ukraine (NKRRKU). In addition, commission members were appointed: Sergey Dunaylo, 
Dmitry Grigoriev, Valery Kalchenko and Yuri Khivrych.

Президент України Віктор Янукович призначив Валерія Саратова головою Національної комісії регулювання 
ринку комунальних послуг України (НКРРКУ). Крім того, були призначені члени комісії: Сергій Дунайло, 
Дмитро Григор'єв, Валерій Кальченко і Юрій Хіврич.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Stock exchange trade of biofuels scheduled for September У вересні заплановано розпочати біржеву торгівлю біопаливом
Association of the market of alternative fuels and energy of Ukraine (APEU) plans jointly with the Ukrainian energy 
stock exchange to hold for the first time in Ukraine stock trades of biofuels - fuel briquettes and pellets in September 
2011. The main purpose of trading is the formation of transparent and understandable for the market participants 
mechanisms on Ukrainian solid biofuels - pellets and briquettes made from wood and agricultural waste as well as the 
trading platform that will allow to establish an effective marketing for small businesses of the industry.

Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) планує спільно з 
Українською енергетично. біржею провести у вересні 2011 р. вперше в Україну біржові торги біопаливом - 
паливними брикетами і пелетами. Головною метою торгів є формування прозорих і зрозумілих учасникам 
ринку механізмів ціноутворення на українське тверде біопаливо - пелети і брикети, вироблені з деревних і 
аграрних відходів, а також створення торгової платформи, яка дозволить налагодити ефективний збут 
невеликим підприємствам даної галузі.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
Mykola Azarov assigned to support the implementation of energy saving projects Микола Азаров доручив підтримати реалізацію проектів з енергозбереження
Prime Minister of Ukraine Mykola Azarov assigned the Ministry of Economic Development and Trade, Ministry of 
Regional Development, Ministry of Energy and Coal Industry to use the full legislative provisions to support energy 
efficiency projects.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству економічного розвитку та торгівлі, Міністерству 
регіонального розвитку та будівництва, Міненерговугілля використати у повній мірі законодавчі норми для 
підтримки проектів енергозбереження.

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

Project Financing and Policy

Hydropower
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EBRD has allocated additional 70 million euros of funding for Chernobyl projects ЄБРР виділив додатково на фінансування Чорнобильських проектів 70 млн євро
European Bank for Reconstruction and Development has allocated additional funding for Chernobyl projects - 70 
million euros. This contribution by the EBRD was made in addition to the contribution of 120 million euros as a result of 
donors' conference in April this year held in Kiev.

Європейський банк реконструкції та розвитку виділив додатково на фінансування Чорнобильських проектів 
70 млн євро. Зазначений внесок ЄБРР здійснюється на додаток до внеску у 120 млн євро за результатами 
конференції донорів у квітні цього року, що проходила у Києві.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Government gathered money for "Chernobyl" project Уряд назбирав грошей на "чорнобильський" проект
Chernobil' projects were fully financed in amount of 740 million euro. In particular, considerable payment in financing of 
completion of building on CHAES due to additional obligations was done by the European bank of Reconstruction and 
Development,  France, USA, Russia and European Union.

Повністю профінансовано потребу в додаткових коштах на реалізацію Чорнобильських проектів в обсязі 740 
мільйонів євро. Зокрема, значний внесок в фінансування завершення будівництва на ЧАЕС за рахунок 
додаткових зобов‘язань зроблено Європейським банком реконструкції та розвитку,  Францією, США, Росією і 
Європейським Союзом.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Blyzniuk intends to eliminate ZhEKs Близнюк хоче ліквідувати ЖЕКи
Minister for Regional Development, Construction and Utilities Anatolеy Bliznyuk intends to train people to take part in 
the improvement of the house without ZhEKs. The Minister said that the ZhEKs system has been exhausted and 
should be eliminated, and triple alliance of individuals, government and business should take its place.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолій Близнюк має 
намір привчити людей брати участь у впорядкуванні будинку без участі ЖЕКів. Міністр заявив, що систему 
ЖЕКів, якф вичерпалася, слід ліквідувати, а на її місце треба створити троїстого союзу - людини, держави і 
бізнесу.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
NERC has reduced the "green" tariffs for August НКРЕ знизила "зелені" тарифи на серпень
National Electricity Regulatory Commission (NERC) has reduced tariffs for electricity generated from alternative 
sources, in August 2011 in an average for 1.35% as of July.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила тарифи на електроенергію, вироблену 
з альтернативних джерел, на серпень 2011 року в середньому на 1,35% порівняно зі встановленими для 
липня.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
Greenhouse quotas will help modernize the subway Парникові квоти допоможуть модернізувати метрополітен
A significant portion of the proceeds from the sale of greenhouse gas quotas in Japan, will be used to modernize the 
Kyiv subway trains. Japanese companies Mitsubishi and Itochu will deliver the necessary systems and Kryukovsky 
plant will provide them with the installation. The company expects that there will be similarly upgraded subway trains in 
other cities as well. However, experts believe that Ukraine has more efficient "green" projects.

Значну частину коштів, виручених від продажу парникових квот Японії, планується використовувати на 
модернізацію поїздів Київського метрополітену. Японські корпорації Mitsubishi і Itochu поставлять необхідні 
для цього системи, а Крюківський завод забезпечить їх установку. На підприємстві розраховують, що 
аналогічним чином будуть модернізовані поїздb метрополітенів і в інших містах країни. Втім, експерти 
вважають, що в України є і більш ефективні "зелені" проекти.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
NERC has reduced the number of permits for energy companies НКРЕ зменшила кількість дозвільних документів для енергокомпаній
NERC has reduced the number of permits for energy companies by eliminating 33 of them at once. In the Ministry of 
Energy it was intended in such a way to reduce the number of legal disputes with market participants and attract new 
players into the country. But experts call the changes cosmetic and point out that to complete the reform in this sector 
the government is not ready yet - it is necessary to raise prices for the population.

НКРЕ скоротила число дозвільних документів для енергокомпаній, скасувавши відразу 33 з них. У Міненерго 
розраховують таким чином знизити число судових спорів з учасниками ринку і залучити в країну нових 
гравців. Але експерти називають зміни скоріше косметичними і відзначають, що до повноцінної реформи 
галузі уряд поки не готовий - для цього необхідно підвищувати ціни для населення.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
National Commission for Regulation of Utilities is established Створено Нацкомісію з регулювання ринку комунальних послуг
The Commission will establish rates for utilities in accordance with the orders of formation of such tariffs and their 
establishment procedures approved by the National Electricity Regulatory Commission of Ukraine (NERC), till the 
Commission will approve its regulations on the formation and establishment of tariffs for utilities. National Commission 
will also monitor compliance with undertakings and conditions of the rules to certain activities in the field of heat supply 
and water supply and sanitation.

Комісія буде встановлювати тарифи на комунальні послуги відповідно до порядків формування таких 
тарифів і процедур їх встановлення, затверджених Національною комісією регулювання електроенергетики 
України (НКРЕ), до прийняття комісією нормативно-правових актів з питань формування та встановлення 
тарифів на комунальні послуги. Також Нацкомісія буде здійснювати контроль за дотриманням суб'єктами 
господарювання умов та правил провадження певних видів діяльності у сфері теплопостачання і 
централізованого водопостачання та водовідведення.

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