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EUEA-news

10.10 Adoption of the "green” tariff opens up Ukraine for investors 10.10 Прийняття «Зеленого тарифу» відкриває Україну для інвесторів

Elena Rybak, Director of the European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) says that the adoption of the bill number 8028, 

which amends to the Law of Ukraine “On electric power industry” is an undoubtedly positive step. She noted that 

investors have been waiting for this for almost two years, and finally, biogas projects will become economically feasible. 

Some of the projects on the installation of cogeneration plants at landfills will be paid back almost twice as fast.

Директор ЄУЕА Олена Рибак коментує що прийняття законопроекту № 8028, яким вносяться зміни в Закон 

України «Про електроенергетику» однозначно позитивний крок. Вона так відзначила. що, інвестори чекали 

цього майже два роки, і, нарешті, біогазові проекти набудуть економічної доцільності. Деякі проекти з 

установки когенераційних установок на звалищах будуть окупатися майже в два рази швидше.

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

12.10 EUEA is saddened by the suspension of Ukraine from carbon trading 12.10

Європейське-Українське Енергетичне Агентство засмучено призупиненням участі України в 

міжнародній торгівлі квотами парникових газів
EUEA is saddened by the suspension of Ukraine from carbon trading and hopes Ukraine will use the next three months 

to effectively put together an action plan to remedy the problem and keep the actual suspension as short as possible. As 

the whole problem is caused by a lack of transparency and accountability in relation to Ukraine’s declared greenhouse 

emissions, we would also call for more transparency of what in detail happens with the funds raised by the sale of 

AAUs, which are supposed to be reinvested by Ukraine for “green“projects. So far what has been achieved and how the 

money flows is not clear and is not open to public scrutiny.

Європейське-Українське Енергетичне Агентство засмучено призупиненням участі України в міжнародній 

торгівлі квотами парникових газів і сподівається, що Україна використає найближчі три місяці задля 

розробки ефективного плану дій з усунення проблеми аби це призупинення тривало якомога менше. 

Враховуючи що вся проблема викликана відсутністю прозорості та підзвітності відносно задекларованих 

Україною парникових викидів, ми також закликаємо до більшої прозорості стосовно того, що відбувається з 

коштами залучених від продажу одиниць встановленої кількості, які повинні бути реінвестовані Україною в 

«зелені» проекти. На даний момент лишається невідомим, що було досягнуто і куди були спрямовані 

грошові потоки і відповідно не є відкритим для громадського контролю.

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

13.10

Comments of the EUEA in regards to the draft resolution of the National Electricity Regulation Commission of 

Ukraine 13.10

Коментарі ЄУЕА щодо проекту регуляторного акта - постанови НКРЕ України «Про затвердження 

Порядку визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг 

українського походження у вартості будівництва об'єктів електроенергетики (і їх складових), які 

виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії» від 15.09.2011

EUEA notes that the draft requires substantial changes. It also points out the lack of clear boundaries for some 

concepts, e.g. “services are all and any activities for obtaining tangible or intangible benefits in the process of 

construction”, which complicates the clear division of assets. For instance, an absurd situation may occur, if an investor 

spends significant means on business-class flights by Ukrainian Airlines or services provided by Ukrainian consultants 

and thus collects the required share of the “Ukrainian constituent.” Moreover, to meet the “Ukrainian constituent” 

requirement and obtain the supporting documents is costly in both finance and time. In the end, the investor cannot 

even be sure that the attainment of a certain “Ukrainian constituent” will be confirmed. Such constraints may turn the 

potential investors away from Ukraine, and direct their attention to other countries in terms of investment. 

ЄУЕА зазначає, що проект вимагає істотних змін. Відсутність чітких кордонів для понять, наприклад: 

«послуги - будь-яка діяльність з отримання матеріального чи нематеріального блага в процесі будівництва» 

ускладнює чіткий поділ коштів. Більш того, дотримання вимоги про «українську складову» та отримання 

підтверджуючих документів є витратним як з фінансів, так і за часом. І в підсумку інвестор навіть не може 

бути впевнений, що досягнення певного відсотка "української складової" буде підтверджено. І такі 

обмежувальні фактори можуть відвернути потенційних інвесторів від України, і змусити їх звернути увагу на 

інші країни для вкладення своїх інвестицій.

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

17.10 Donetsk InvestTour on Energy Efficiency and Renewable Energy took place on October 11-12, 2011 17.10

11-12 жовтня відбувся Донецький ІнвестТур в сфері енергоефективності та відновлювальної 

енергетики
Donetsk InvestTour on Energy Efficiency and Renewable Energy took place on October 11-12, organized by the 

European-Ukrainian Energy Agency and sub commission on energy efficiency and energy saving of Ukrainian Union of 

Industrialists and Entrepreneurs. Representatives of Schneider Electric, Alfa Laval, Kvazar, Encom group, DTEK, 

Center for Energy Saving technologies and others participated in a fact finding mission for the project evaluation. The 

participants had an opportunity to visit the sites of the prospective projects for investments and evaluate the investment 

potential of Donetsk region as a whole. The tour had a practical character and brought relevant contacts with the local 

stakeholders from the municipal authorities and business community.

11-12 жовтня, 2011 року відбувся Донецький ІнвестТур в сфері енергоефективності та відновлювальної 

енергетики, який було організовано Підкомісією з питань розвитку енергетики та енергозбереження 

Українського Союзу Промисловців і Підприємців та Європейсько-українським енергетичним агентством. У 

ньому взяли участь такі компанії як: Шнайдер Електрик, Альфа Лаваль, Квазар, Енком Груп, ДТЕК, Центр 

Енергозберігаючих технологій та інші. Учасники заходу відвідали об'єкти для потенційної реалізації проектів 

та інвестування в секторах енергоефективності та відновлювальної енергетики на місцях.

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

24.10 European-Ukrainian Energy Agency is pleased to welcome a new member company – ABB 24.10

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію АББ

ABB is a leader in power and automation technologies that enable utility and industry customers to improve their 

performance while lowering environmental impact. The ABB Group of companies operates in around 100 countries and 

employs about 130,000 people. ABB has been working in Ukraine since 1992. We have over 160 people in Kyiv and 

regional offices in Donetsk, Kharkiv, Lviv, Mykolayiv, Sevastopol, and Zaporizhia.

Компанія АББ – лідер з технологій для енергетики та автоматизації. Технології АББ дозволяють 

промисловим підприємствам та енергетичним компаніям підвищувати свою продуктивність, знижуючи при 

цьому негативний вплив на довкілля. Компанія АББ працює у понад 100 країнах світу і нараховує близько 

130 000 співробітників. В Україні компанія АББ розпочала роботу в 1992 році. Сьогодні в офісах АББ у Києві, 

Донецьку, Запоріжжі, Львові, Миколаєві, Севастополі та Харкові працюють понад 160 співробітників.

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

19.10 In Alchevsk condominium saved 117 thousand UAH 19.10 В Алчевську ОСББ зекономило 117 тис. грн

Residents of 34 years old building with 60 apartments in Alchevsk created condominium and participated in the project 

"Municipal heating reform in Ukraine”. During the modernization the insulation of exterior walls, basement and cellar was 

conducted, two individual heating substations were installed, roofs were repaired, windows replaced with modern 

windows and balconies were insulated. Cost-effectiveness of energy efficiency measures amounts for more than 

117,000 hrv. a year.

Мешканці 34-річного будинку на 60 квартир в Алчевську утворили ОСББ і взяли участь у проекті «Реформа 

міського теплопостачання в Україні. Термомодернізація житлового будинку». У ході модернізації утеплили 

зовнішні стіни, цоколь та підвал, встановили два індивідуальні теплових пункти, відремонтували покрівлі, 

замінили вікна на сучасні склопакети та утеплили балкони. Економічний ефект від впровадження 

енергозберігаючих заходів склав понад 117 тисяч гривень на рік.

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

17.10 11 villages in Crimea to be transferred to heating by geothermal energy 17.10

11 населених пунктів Криму хочуть перевести на опалювання за допомогою геотермальних джерел

The government of Autonomous Republic of Crimea intends to transfer 11 villages to the heating by geothermal energy. 

Nowadays, thanks to the financing of the Crimean government one such project has been already prepared in the 

village Medvedivka (Dzhankoy district). In addition, at the expense of Republican budget 11 duplet geothermal wells has 

already been prepared in 11 towns of the peninsula. All of today geothermal energy potential explored in Crimea is 

estimated at about 1 thousand MW and cogeneration capacity of 0.5 million cubic meters of coolant per day, the 

temperature is about 50 to 80 degrees Celsius.

Влада АР Крим має намір перевести на опалення за допомогою геотермальних джерел 11 населених 

пунктів автономії. На сьогоднішній день за рахунок фінансування уряду Криму вже підготовлено один такий 

проект у селищі Медведівка (Джанкойський район). Крім того, за рахунок коштів республіканського бюджету 

вже підготовлено 11 дуплетних свердловин на геотермальних джерелах в 11 населених пунктах півострова.  

Всього на сьогоднішній день енергетичний потенціал розвіданих геотермальних джерел Криму оцінюється в 

близько 1 тис. МВт, а теплоенергетичний потенціал в 0,5 млн. кубометрів теплоносія на добу, температура 

якого складає від 50 до 80 градусів Цельсія.

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

19.10 "Kyivvodocanal" introduces energy saving technologies 19.10 «Київводоканал» впроваджує енергозберігаючі технології

With saving aims "Kyivvodocanal"  transfers to independent heating. "Kyivvodocanal" refused from services of 

"Kyivenergo" and set the boiler on the heat pumping station "Troyeshchyna." Heat boiler will replace the heat energy 

accounting unit that went down at the station. As part of the government energy efficiency programs PJSC "AK" 

Kyyivodokanal" now prepared two drafts of the installation of boilers at the water supply pumping station "Obolon" and 

sewage pumping station "Komsomolska", which will save the power consumption by at least three times.

Столична компанія «Київводоканал» з метою економії переходить на автономне опалення. «Київводоканал» 

відмовився від послуг «Київенерго» і встановив тепловий котел на насосній станції «Троєщина». Тепловий 

котел замінить вузол обліку теплової енергії , який вийшов з ладу на станції. В рамках урядової програми 

енергозбереження ПАТ «АК «Київодоканал» наразі підготувало два проекти по встановленню на 

водопровідній насосній станції «Оболонь» та каналізаційній насосній станції «Комсомольська» теплових 

насосів, які дозволяють економити споживання електроенергії принаймні втричі.

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

23.10 Modern energy saving technologies to be introduced in Dnipropetrovsk 23.10 У Дніпропетровську вводяться сучасні технології економії електроенергії

In order to save electricity Dnipropetrovsk is actively taking steps to reduce the cost of electricity consumption by the 

replacement of mercury lamps with more cost efficient gas-discharge lamps. Also as a part of energy saving a great 

emphasis is put on management of power networks. For this purpose, management and control of the city lighting 

through the GSM channel was introduced, as of today there are 37 of such units. So far 11 of such channels has 

already been established this year.

З метою економії електроенергії  у Дніпропетровську активно вживаються заходи зі зниження витрат на 

споживання та експлуатацію електроенергії проводиться заміна ртутних ліхтарів на більш економні 

газорозрядні ліхтарі. Також в рамках енергозбереження велика увага приділяється управлінню 

електромережами. Для цих цілей вводитися система управління і контролю за роботою освітлення міста за 

допомогою каналу GSM, кількість яких на сьогоднішній день складає 37 одиниць. Цього року вже було 

встановлено 11 таких каналів.

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

20.10 In Sumy foresters transition to alternative fuel 20.10 На Сумщині лісники переходять на альтернативне паливо

According to the head of the Sumy regional department of forestry and hunting Victor Chyhrynets, the heating of 

industrial, residential and administrative facilities in all enterprises of the department is provided by boilers using 

sawdust. Special storages are built to accumulate sawdust for winter period. Using energy of sawdust and wood waste 

in comparison with the use of firewood saves 700 UAH., natural gas - 2.3 thousand UAH. per day.

За словами начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктора 

Чигринця, на всіх підприємствах управління запроваджено опалення виробничих, побутових та 

адміністративних приміщень за допомогою котлів, що працюють на відходах лісопиляння. З цією метою 

будуються тирсосховища для накопичення тирси на зимовий період.  Економія коштів при роботі 

енергетичного комплексу на тирсі та відходах деревини в порівнянні з використанням дров складає 700 грн, 

природного газу – 2,3 тис. гривень за добу.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
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14.10 First electronic stock trades of solid biofuel were held in Ukraine 14.10 В Україні відбулись перші електронні біржеві торги твердим біопаливом

October 12, 2011, with the assistance of the Association of the market participants of alternative fuels and energy of 

Ukraine (APEU) electronic trades of pellets and briquettes were held for the first time in Ukraine on the trading floor of 

Ukrainian energy exchange. 2650 tons of wood pellets (pellets) and 84 tons of wood pellets were put for sale. Sellers 

pellets were represented by 2 companies, briquettes - 1. At the end of the trades everything was sold. The buyers of 

pellets were 4 companies, briquettes - 2. According to Executive Director of Ukrainian energy exchange Igor 

Kucherenko, the first exchange trades of solid biofuels showed that the project has very good prospects.

За сприянням Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ) 12 жовтня 

2011 року на торговому майданчику Української енергетичної біржі вперше в Україні відбулися електронні 

біржові торги паливними пелетами і брикетами. На продаж було виставлено 2650 т деревних гранул 

(пеллет) і 84 т деревних брикетів. Продавцями пелет виступили 2 компанії, брикетів - 1. За підсумками торгів 

весь ресурс був проданий. Покупцями пелет стали 4 компанії, брикетів - 2. За словами виконавчого 

директора Української енергетичної біржі Ігоря Кучеренко, перші біржові торги твердим біопаливом 

показали, що проект має дуже великі перспективи.

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

17.10 French company CNR presented the investment project on wind power to Zaporizhya regional government 17.10

Французька компанія CNR представила Запорізькій обласній владі інвестиційний проект з 

вітроенергетики

CNR French company plans to install wind power plant consisting of 25 units in Zaporizhya region. The company plans 

to install at least one of the 25 units in the village Novovasylivka, Pryazovskyi district, Zaporizhzhya region. Wind energy 

company representatives presented their draft to Zaporizhya regional state administration.

Запорізькій області французька компанія CNR планує встановити вітроелектростанцію на 25 установок. 

Принаймні одну, із 25 установок, компанія планує встановити на території Запорізької області, у смт. 

Нововасилівка Приазовського району. Свій проект вітроенергетики представники компанії презентували в 

обласній державній адміністрації.

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

19.10 1 billion euro wind farm to be built in Crimea 19.10 В Криму побудують вітроелектростанцію за 1 млрд євро

An investment project on construction of wind power plant worth more than 1 billion euro to be implemented in Western 

Crimea. According to the Ministry of Regional Development and Housing of Crimea, the wind farm will have the capacity 

of 900 MW. Preparations for the construction of wind farm will begin in 2012.

В Західному Криму планується реалізувати інвестиційний проект з будівництва вітроелектростанції вартістю 

понад 1 млрд євро. За даними міністерства регіонального розвитку та ЖКГ Криму, ВЕС передбачається 

побудувати в Чорноморському районі, її потужність складе 900 МВт. Підготовка до будівництва 

вітроелектростанції почнеться в 2012 р.

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

20.10 DTEK began construction of a wind farm near Zaporizhya 20.10 ДТЕК розпочала будівництво вітроелектростанції біля Запоріжжя

Director of the "DTEK" subsidiary "Wind Power" LLC Yuri Zhabskyy said that the construction of Botiyev wind power 

plant (WPP) has been started in Zaporizhya region. In turn, the National Electricity Regulatory Commission of Ukraine 

approved the reallocation of funds of PJSC "Zaporizhyaoblenergo" investment program for 2011 at its open meeting 

today, so that the energy company will be able to lay cable lines to the ground of Botiyev WPP. According to the plan, 

wind farm "DTEK PryAzovskyi" with total capacity of 500 MW should consist of three areas: Botiyev (200 MW), 

Prymorskyi (150 MW) and Berdyansk (150 MW).

Директор дочірньої компанії "ДТЕК" ТОВ "Вінд Пауер" Юрій Жабський повідомив, що в Запорізькій області 

розпочато будівництво Ботієвської вітряної електростанції (ВЕС). У свою чергу, Національна комісія 

регулювання електроенергетики України на своєму сьогоднішньому відкритому засіданні погодила 

перерозподіл коштів інвестиційної програми ВАТ "Запоріжжяобленерго" на 2011 рік, завдяки чому 

енергетична компанія зможе прокласти кабельну лінію 6 кВ до майданчика Ботієвськой ВЕС. Запланований 

вітропарк "ДТЕК Приазовський" загальною потужністю 500 МВт має складатися з трьох майданчиків: 

Ботієвського (200 МВт), Приморського (150 МВт) та Бердянського (150 МВт).

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

6.10 Kvazar reducing solar cell prices by 20% 6.10 Квазар знижує ціни на сонячні модулі на 20%

The director of the Solar A.A. department of PJSC Kvazar (Kyiv) Oleksandr Yudenko said that the company is reducing 

wholesale solar cell prices by 20%. According to the Solar A.A. department director, it became possible to reduce the 

price of products due to the improvement of technologies, the lower price of raw materials and tax benefits provided by 

the government of Ukraine to the manufacturers of energy saving equipment. He noted that this year the sale of solar 

systems on the domestic market has grown significantly. According to Yudenko, the company expects the Ukrainian 

market to further grow in 2012.

Директор департаменту сонячної енергетики відділу Квазар (Київ) Олександр Юденко заявив, що компанія 

знижує оптові ціни на сонячні модулі на 20%. Відповідно до директора департаменту сонячної енергетики, на 

даний момент стало можливим знизити ціну продукції за рахунок удосконалення технологій, низькими 

цінами на сировину і податковими пільгами, наданими урядом України для виробників енергозберігаючого 

обладнання. Він зазначив, що цього року продажі сонячних систем на внутрішньому ринку значно зросли. За 

словами Юденка, компанія очікує, що  український ринок буде й надалі зростати у 2012 році.

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

13.10 Two solar stations to be built in Mykolayiv region 13.10 У Миколаївській області планують запустити дві геліостанції

Chairman of the State Administration Mykolayiv region Mykola Kruglov said that first solar power plant possibly will be 

launched in the first quarter of next year. It is assumed that there will be at least two plants. One of them will be built 

near Ochakiv, where military airport was located. The Ministry of Defence has given prior consent to the use of the 

territory for peaceful purposes. The Customer, JSC "Sunrise Solar," is ready for the work, it plans to build in the 

Mykolaiv region two solar power stations - and in Ochakov Berezanskii area by investing in this project about 2 billion.

Голова ОДА Миколаївської області Микола Круглов заявив, що перша геліоустановка в області запрацює 

імовірно в першому кварталі наступного року. Передбачається, що установок буде мінімум дві. Одна з них 

буде побудована біля Очакова, там, де був розташований військовий аеродром. Міністерство оборони дало 

попередню згоду на використання цієї території в мирних цілях. Замовник, ТОВ "Схід Солар", до роботи 

готовий, він хоче побудувати в Миколаївській області дві сонячні електростанції - в Очаківському та 

Березанському районах, вклавши в цей проект близько 2 млрд. доларів.

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

24.10 Three rural communities to learn build solar collectors 24.10 Три сільські громади повчаться будувати сонячні колектори

In Ukraine,  three rural communities are identified, where residents will be trained to prepare solar collectors by 

themselves for heating water and heating homes. Residents of Manevychi district, Volyn region, Pogrebischenskom 

region of Vinnytsia region and Tatarbunary district of Odessa region were selected. During the workshop in October 

thirty participants studied the technology of designing and installing solar collectors, which were presented to an 

international network of "Women in Europe for a Common Future" (WECF) and the German company "SolarPartner 

Süd". Project participants are currently started building simple solar collectors for their own farms. Later, they help to 

В Україні визначено три сільські громади, де жителів навчатимуть самостійно робити сонячні колектори для 

нагрівання води та обігріву будинків. Було обрано мешканців Маневицького району Волинської області, 

Погребищенського району Вінницької області й Татарбунарського району Одеської області. Під час 

практичного семінару у жовтні тридцять учасників вивчали технології конструювання та встановлення 

сонячних колекторів, що були презентовані міжнародною мережею „Жінки Європи за спільне майбутнє” 

(WECF) та німецькою компанією „SolarPartner Süd”. Учасники проекту наразі розпочали будівництво 

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

28.10 Ohotnikovo Solar Power Station is 4th in the world according to the Large-Scale Photovoltaic Power Plants 28.10 Сонячний станція «Охотникове» була визнані 4-ою в світі 

The Ohotnikovo Power Station ranks 4th in the world according to the Large-Scale Photovoltaic Power Plants rating Top 

50!

Сонячна станція «Охотникове» була визнана 4-ою в світі відповідно до рейтингу найбільш 

крупномасштабних сонячних фотоелектричних установок

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

21.10 Activ Solar completes 80MW Ohotnikovo Solar Power Station 21.10 Activ Solar завершила будівництво сонячного парку "Охотніково"

Vienna-based Activ Solar is proud to announce the completion of the fourth and final phase of the Ohotnikovo Solar 

Power Station in Ukraine - the largest solar photovoltaic (PV) installation ever built in Central and Eastern Europe. The 

Ohotnikovo Power Station has a total capacity of 80 megawatts (MW) spanning over 160 hectares and consisting of 

approximately 360,000 modules.

Австрійська компанія Activ Solar оголосила про завершення будівництва четвертої та останньої черги 

сонячного парку "Охотникове" - найбільшої сонячної фотоелектричної установки в Центральній і Східній 

Європі. Станція "Охотникове" загальною потужністю 80 мегават (МВт) розташована більш ніж на 160 

гектарах і складається з приблизно 360 000 модулів.

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

1.10 Starting October 1, 2011 Gas Price for industrial consumers and enterprises will be 3382,00 UAH/1000cm 1.10

Починаючи з 1 жовтня 2011 ціна на газ для промислових споживачів і підприємств буде 3382,00 

грн/1000 м3

According to Resolution № 1648 “On Approval of the Maximum Regulatory Gas Price for Industrial Consumers & Other 

Enterprises” adopted by the National Energy Regulation Committee (NERC) on 29 September 2011 the Limiting Gas 

Price for industrial consumers and other enterprises is changed from 3023,50 UAH/1000cm to 3382,00 UAH/1000cm 

excluding gas tax and VAT. The amended price becomes effective starting from 1st October 2011.

Відповідно до Постанови № 1648 “Про затвердження граничного рівня ціни на природний газ для 

промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання”, що була прийнята Національною Комісією 

Регулювання Електроенергетики (НКРЕ) 29 вересня 2011р. гранична ціна на газ для промислових 

споживачів та інших суб’єктів господарювання змінюється з 3023,50 грн/1000м3 на 3382,00 грн/1000 м3. без 

урахування цільової надбавки та ПДВ. Така змінена ціна буде застосовуватись з 1 жовтня 2011р.

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

4.10 Derzhenerhoefektyvnosti to expect staff changes 4.10 Держенергоефективності очікують кадрові потрясіння

According to Chairman of Energy Independence Committee Ivan Nadein the absence of improvements in energy 

efficiency may result in the relevant state agency personnel changes. According to him, the State Agency for Energy 

Efficiency and Energy Conservation of Ukraine hasn’t implemented any significant decisions that may cause the 

resignation of Derzhenerhoefektyvnosti Head Mykola Pashkevich. Recently, Prime Minister Mykola Azarov expressed 

public dissatisfaction with the work of energy head. The obvious mistake is also a significant reduction in funding of the 

state target economic program on energy efficiency and the development of energy production from renewable and 

alternative fuels for 2010-2015. Additionally, together with lack of state investments, there is also a serious problem with 

the involvement of private investments in the sector.

На думку голови Комітету енергетичної незалежності Івана Надєїн через відсутність зрушень у сфері 

енергоефективності, в профільному Державному агентстві можуть відбутися кадрові перестановки. За його 

словами, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України не виробило жодного 

вагомого рішення, що може стати причиної звільнення голови Держенергоефективності Миколи Пашкевича. 

Нещодавно публічне незадоволення роботою керівництва висловлював прем'єр-міністр Микола Азаров. 

Очевидним прорахунком є суттєве зменшення фінансування Державної цільової економічної програми 

енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел та 

альтернативних видів палива на 2010-2015 рр. Крім державного фінансування серйозні проблеми є і з 

залученням у галузь приватних інвестицій.

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

4.10 Parliament authorized the Cabinet to determine the rate and payments for the license in the electricity 4.10

ВР уповноважила Кабмін встановлювати розмір і порядок оплати за видачу ліцензії в 

електроенергетиці

Parliament of Ukraine adopted the bill number 87 29 on Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding 

the settlement of certain administrative services (in the field of electricity and heat).The law designed to consolidate the 

legislative authority of the Cabinet of Ministers of Ukraine to determine the rate and payments for the license in the 

electricity and some activities in the field of heat supply. The draft law proposed to exclude from the scope of the law of 

Ukraine “On licensing certain types of business” activities on the natural gas market that will allow more efficient function 

of government regulation of the natural gas market in accordance with law of Ukraine" On the basis of the natural gas 

market" and consolidate in the laws of Ukraine "On Electricity" ,"On combined heat and power (cogeneration) and waste 

energy potential" and "On heat supply" the  rules on the powers of the Cabinet of Ministers of Ukraine to determine the 

rate and payments for the license.

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект № 87 29 від 1 липня 2011 ініційований народним 

депутатом фракції Партії регіонів Ігорем Глущенко про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання надання окремих адміністративних послуг (у сфері електроенергетики і 

теплопостачання). Проект Закону розроблено з метою законодавчого закріплення повноважень Кабінету 

Міністрів України встановлювати розмір і порядок оплати за видачу ліцензії в електроенергетиці та деяких 

видів діяльності в сфері теплопостачання. Проектом закону пропонується виключити зі сфери дії закону 

України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" діяльність на ринку природного газу, що 

дозволить здійснювати більш ефективно функції з державного регулювання на ринку природного газу 

відповідно до вимог закону України "Про основи функціонування ринку природного газу", а також закріпити в 

законах України "Про електроенергетику", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії 

(когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу" та "Про теплопостачання" норму щодо 

повноважень Кабінету міністрів України встановлювати розмір і порядок оплати за видачу ліцензії.

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

7.10 Government to allocate 502.7 million UAH on energy efficiency projects in 2012 7.10 Уряд виділить 502,7 млн грн на заходи з енергоефективності в 2012 році

In 2012 the Government of Ukraine plans to allocate 502.7 million UAH for implementation of the State Target 

Economic Program on Energy Efficiency 2010-2015. According to the draft budget for 2012, this amount is 16.2% lower 

than in 2011. However, the implementation of the program in 2012 also includes 176 million UAH from the European 

Commission under the program "Support of Ukraine's Energy Strategy in energy efficiency and renewable energy." This 

will be the second part of the credit line, the first one was received in September 2011 in the amount of 310 million UAH.

В 2012 році Уряд України планує виділити 502,7 млн грн на реалізацію Державної цільової економічної 

програми енергоефективності на 2010-2015 роки. Відповідно до проекту Держбюджету на 2012 рік, ця сума 

на 16,2% менша, ніж в 2011 році. Водночас, на виконання заходів програми в 2012 році передбачено 

надходження 176 млн грн від Європейської комісії за програмою "Підтримка виконання Енергетичної 

стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії". Це буде другий транш, 

перші кошти за цією програмою надійшли у вересні 2011 року у сумі 310 млн грн.

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

12.10

Ministry of regional development develops European standards for construction the houses with heat loss - 7-

8% 12.10 Мінрегіон розробляє стандарти будівництва житлових будинків єврозразка з тепловтратою 7-8%
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Anatoly Bliznyuk, the Minister of Regional Development, Construction and Housing, said that the Ministry of Regional 

Development, Construction and Housing has begun to develop the legal framework for energy audits and develops 

standards for building construction according to European standards. He also stressed the need for commercial 

accounting by installing heat meters in order to provide control not only in heat supply, but also in receiving the heat.

Анатолій Близнюк, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, 

заявив, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

приступило до розробки законодавчої бази для проведення енергоаудиту, а також до розробки стандартів 

будівництва житлових будинків європейського зразка. Він також підкреслив необхідність забезпечення 

комерційного обліку шляхом встановлення лічильників тепла з тим, щоб забезпечити контроль не тільки 

подання, а й отримання тепла.

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

12.10 Ukraine temporarily banned to trade greenhouse gases emission quotas 12.10 Україні тимчасово заборонили торгувати квотами на викиди парникових газів

On 12 October, the Committee of Secretariat of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

in Bonn decided to temporarily suspend the participation of Ukraine in international trading of greenhouse gas (GHG) 

emission quotas due to violation of the reporting of GHG emissions under the Kyoto Protocol. Sanctions of the UNFCCC 

Secretariat are temporary and ban Ukraine to implement joint  projects according to national procedure. Ukraine is also 

prohibited from international trading of GHG emissions. The mechanisms of the Kyoto Protocol that are still applicable 

to Ukraine are the possiblity to implement joint projects according to international procedure.

З 12 жовтня Комітет Секретаріату Рамкової конвенції ООН зі змін клімату (КСРК ООН) в Бонні прийняв 

рішення тимчасово призупинити участь України в міжнародній торгівлі викидами парникових газів (ПГ) за 

порушення правил надання звітності про викиди ПГ за Кіотським протоколом. Санкції секретаріату КСРК 

ООН тимчасові і забороняють Україні вести проекти спільного впровадження за національною процедурою. 

Також Україні заборонено вести міжнародну торгівлю квотами на викиди ПГ. З механізмів Кіотського 

протоколу за Україною зберігається можливість реалізації проектів спільного впровадження за міжнародною 

процедурою

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

13.10 "Energy Efficiency Rating of Regions" was presented for the first time in Ukraine 13.10 В Україні вперше презентували «Рейтинг енергоефективності регіонів»

Independent expert pilot project "Energy Efficiency Rating of Regions" was presented for the first time in Ukraine.  

According to the results, Ukraine has an annual energy potential of the national economy at 11.8 billion euros. 

According to the "Energy Efficiency Rating of Regions", the most efficient regions of Ukraine are Vinnytsia, Chernivtsi 

and Odessa region, indicators for energy efficiency of which are respectively 71%, 70% and 70% of the EU. The least 

energy-efficient regions are Lugansk, Poltava and Dnipropetrovsk regions. Their energy efficiency was respectively 

38%, 39% and 43% in comparison with the EU. According to the survey, the largest energy saving potential is 

concentrated in the industry. Overall energy efficiency in Ukraine according to the rating is about 52% of the European 

Union.

В Україні вперше презентували незалежний експертний пілотний «Рейтинг енергоефективності регіонів». За 

його результатами Україна має щорічний потенціал енергоефективності національної економіки на рівні 11,8 

млрд. євро. Згідно з результатами рейтингу енергоефективності областей Україні, найбільш ефективними 

регіонами Україні є Вінницька, Чернівецька та Одеська області, показники енергоефективності для яких 

відповідно складають 71%, 70% і 70% від рівня ЄС. Найменш енергоефективними регіонами є Луганська, 

Полтавська і Дніпропетровська області. Їх енергоефективність відповідно склала 38%, 39% і 43% в 

порівнянні з ЄС. За результатами дослідження, найбільший потенціал енергозбереження зосереджений в 

промисловості. Загалом рівень енергоефективності в Україні за результатами рейтингу складає близько 52% 

від країн Європейського Союзу.

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

14.10 Kyiv region to turn to alternative energy sources 14.10 Київська область використовуватиме альтернативну енергетику

According to the Head of Kyiv Regional State Administration Anatoliy Prysiazhniuk Kyiv region will soon turn to 

alternative sources of energy to reduce consumption of gas. He also said that administration is already drawing up a 

program for energy saving. Prysiazhniuk pointed to Sichnevy sugar plant in Ozerne village (Bila Tserkva district of Kyiv 

region), which has switched to using straw pellets as an alternative fuel, as an example of the use of alternative energy 

sources. Moreover, he added, that Nyva Pereiaslavschyny pig-breeding complex also has turned to heating with straw. 

The governor also noted that a power station using straw pellets as fuel would be built in Ivankivsky district. Finally, he 

added that husks from buckwheat and another cereals, which were earlier simply burnt at the Bila Tserkva bread 

industrial complex, now are being used for the production of straw pellets.

За словами голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присяжнюка київський регіон 

найближчим часом використовуватиме альтернативні джерела енергії та скоротить споживання газу. Він 

також сказав, що адміністрація вже розробила програму з енергозбереження. Присяжнюк зазначив, що 

цукровий завод Січневе в селі Озерне (білоцерківський району київської області), який перейшов на 

використання солом’яних пелет в якості альтернативного палива є прикладом використання альтернативних 

джерел енергії. Більше того, він додав, що свинокомплекс Нива Переяслівщини також використовує солому 

для опалення комплексу. Губернатор також зазначив, що потужність станції з використанням солом'яних 

гранул як палива буде побудований в Іванівському районі. Нарешті, він додав, що з гречаного лушпиння, та 

іншої крупи, яке раніше було просто спалене в білоцерківському хлібному промисловому комплексі, в даний 

час використовуються для виробництва гранул із соломи.

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

14.10 Appeal to the President of Ukraine concerning the update of the Energy Strategy of Ukraine 14.10 Відкрите звернення до Президента України щодо оновлення Енергетичної стратегії

The leading think tanks, NGOs and independent experts are concerned about closed and non transparent update of 

Energy Strategy of Ukraine until 2030 and request that the President take the necessary measures to secure proper 

cooperation with the civil society on strategic government decisions.

Провідні аналітичні центри, неурядові організації та незалежні експерти стурбовані закритістю та 

непрозорістю перегляду Енергетичної стратегії України на період до 2030 року і просять у своєму зверненні 

Президента прийняти необхідні заходи для належної співпраці з громадянським суспільством щодо 

прийняття стратегічних державних рішень.

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

14.10 Verkhovna Rada passed the Law stipulating the "green" tariff for electricity made of biogas 14.10

Верховна Рада Україна прийняла законопроект, яким вносяться зміни до Закону України «Про 

електроенергетику»
On October 6th , 2011 the Parliament of Ukraine has adopted the draft law #8028 which introduces amendments to the 

Law of Ukraine “On electric power industry” as to establishment of a “green” tariff for electric power produced from 

biomass and biogas. The law is based on clear establishment of the procedure for “green” tariff calculation for electric 

power from biogas.

6 жовтня 2011 Верховна Рада Україна прийняла законопроект № 8028, якою вносяться зміни в Закон 

України «Про електроенергетику» щодо встановлення «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з 

біомаси та біогазу. Основою законопроекту є чітке встановлення порядку розрахунку «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої з біогазу.

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

17.10 EBRD ready to finance three 'green-generation projects' worth EUR 25-30 million in Ukraine 17.10 ЄБРР готовий профінансувати 3 проекти "зеленої генерації" в Україні на 25-30 млн EUR.

EBRD Principal Manager for Energy Efficiency and Climate Change Sergiy Maslichenko said at the 3rd International 

Renewable Energy and Energy Efficiency Forum in Kyiv that the European Bank for Reconstruction and Development 

(EBRD) is ready to finance three projects to build renewable energy facilities worth EUR 25-30 million in Ukraine. In 

particular, this concerns the construction of a biogas plant with a capacity of 2.8 MW by Eco-Prod in Donetsk region. In 

addition, the bank is ready to finance the construction of a wind power plant with a capacity of 12.5 MW in Lviv region 

(the developer is Eco-Optima). The third project is the construction of a wind power plant with a capacity of 9 MW in 

Kherson region (the developer is Windkraft).

Провідний менеджер департаменту енергозбереження і зміни клімату ЄБРР Сергій Масліченко в ході 3-го 

міжнародного форуму з відновлювальної енергетики та енергоефективності в Києві повідомив, що 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий профінансувати три проекти будівництва в 

Україні об'єктів відновлюваної енергетики на загальну суму 25-30 млн EUR. Йдеться, зокрема, йде про 

будівництво біогазової установки потужністю 2,8 МВт компанією "Еко-Прод" в Донецькій області. Крім того, 

банк готовий профінансувати спорудження вітряної електростанції потужністю 12,5 МВт у Львівській області 

(девелопер - компанія "Еко-Оптіма"). Також мова йде про проект будівництва вітряної електростанції 

потужністю 9МВт в Херсонській області (девелопер - компанія Windkraft).For more information read here (in English) більш детально читати тут 

18.10 EBRD in Ukraine launched another program lending for small energy efficiency projects 18.10 ЄБРР запустив в Україні чергову програму кредитування малих енергоефективних проектів

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has launched a program in Ukraine lending for small 

energy efficiency projects UKEEP3. As part of the program applicants may obtain a loan of up to $ 2.5 million on energy 

efficiency measures and the creation of objects of renewable energy. The program UKEEP2 enterprises could obtain 

loans for energy efficiency projects amounting to 5 million. These loans used the "Creative Group" (Kirovograd region.) 

Bakery plant (Donetsk), Factory "Enerhomash" (Kharkiv), JSC "Steel" and other works.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) запустив в Україні програму кредитування малих 

енергоефективних проектів UKEEP3. В рамках зазначеної програми претенденти можуть отримати кредит в 

обсязі до 2,5 млн. дол. на заходи з енергоефективності та створення об`єктів відновлюваної енергетики. В 

рамках програми UKEEP2 підприємства могли залучати кредити на енергоефективні проекти на суму до 5 

млн. євро. Такими кредитами скористалися «Креатив Груп» (Кіровоградська обл.), Булочно-кондитерський 

комбінат (Донецьк), Завод «Енергомаш» (Харків), АТ «Сталь» та інші підприємства.

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

19.10 Paradoxes of Ukrainian energy efficiency 19.10 Парадокси української енергоефективності

Pilot rating of energy efficiency of regions of Ukraine which was initiated by SCM and was conducted according to the 

methods of the International Energy Agency shows that Ukraine is exactly twice the European average falls short of 

energy efficiency. With the current structure of the Ukrainian economy with its huge imbalances Ukraine annually still 

can save about 27 million tons of energy, in oil equivalent - 11.8 billion euros. Surprisingly, Ukrainian industry shows 

good results, moreover, certain chemical plants or food industry are at European level. At the same time energy 

efficiency of agricultural and housing sector lags behind the average European level by three or more times.

Опублікований пілотний рейтинг енергоефективності регіонів Україні, ініціатором виходу якого стала 

компанія СКМ, розрахунки якого зробили за методикою Міжнародного енергетичного агентства показав, що 

Україна рівно в два рази відстає від середньоєвропейського показника енергоефективності. При існуючій 

структурі української економіки з її величезними диспропорціями, Україна щорічно може економити близько 

27 млн. тонн енергоресурсів, в нафтовому еквіваленті - 11,8 млрд. євро. На диво українська промисловість 

показує непогані результати, більш того, деякі хімічні або харчові комбінати і зовсім на 

середньоєвропейському рівні. У той же час енергоефективність сільського господарства або житлового 

сектора відстає від того ж середньоєвропейського рівня в три і більше разів.

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

21.10 Yanukovych spoke against support for biogas 21.10 Янукович висловився проти підтримки біогазу

President of Ukraine Viktor Yanukovych believes that adoption of amendments to the legislation of Ukraine aimed at 

establishing conditions for the development of biogas industry in the country is disadvantageous. President notes that 

international experience shows that the cost of electricity produced from biogas that in turn is produced from biomass 

plants or of animal origin, as well as of the organic fraction of waste, equal to the cost of electricity produced using 

traditional fossil fuels

Президент України Віктор Янукович вважає невигідним прийняття змін до законодавства України, які 

передбачають створення умов для розвитку біогазової галузі в країні. Президент зазначає, що світовий 

досвід свідчить про те, що вартість електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси рослинного 

або тваринного походження, а також з органічної частини відходів, дорівнює вартості електроенергії, 

отриманої з використанням традиційних викопних видів палива

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

24.10

NERC expects Ukraine to complete preparations for the implementation of the "third energy package" of EU by 

the end of 2011 24.10

НКРЕ розраховує, що Україна завершить підготовку до імплементації "третього енергопакету" ЄС до 

кінця 2011

Member of the National Energy Regulatory Commission (NERC) of Ukraine Viktor Merkushov reported that NERC 

expects Ukraine to complete preparations for the implementation of the "third energy package" of EU by the end of 

2011. Merkushov informed that in the framework of the implementation the discussion on the procedure of access to 

gas transporting system is carried out in the government. The main provisions of the package are meant for property 

and legal separation of vertically integrated energy companies and investment restrictions from the third countries.

Член Національної комісії регулювання енергетики (НКРЕ) України Віктор Меркушов повідомив, що НКРЕ 

розраховує, що Україна завершить підготовку до імплементації "третього енергопакету" ЄС до кінця 2011 р. 

Меркушов поінформував, що в рамках імплементації зараз проводиться обговорення та узгодження в уряді 

порядку доступу до газотранспортної системи. Основні положення пакету мають на увазі майново-правове 

роз'єднання вертикально інтегрованих енергетичних компаній і обмеження інвестицій з третіх країн.

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

25.10 The share of "green" energy in Ukraine falls 25.10 Частка "зеленої" енергетики в Україні падає

Despite the government introductions of a "green" tariff, according to the Ministry of Energy, the share of renewable 

energy in total electricity production has been declining for the second year in a row. Thus, in January 2010, the share of 

the alternative electricity in total energy production in the country was 2.4%, by September of this year, it dropped to 

1.4%. These phenomena may be associated with complexity of projects’ implementation. Experts point out that if the 

procedures are not simplified, the Ukrainian alternative power generation will not be able to develop successfully.

Незважаючи на введений урядом "зелений" тариф, за даними Міненерго, частка альтернативної енергетики 

в загальному обсязі виробництва електроенергії знижується вже другий рік поспіль. Так, якщо в січні 2010 

року частка всієї альтернативної електроенергетики в загальному обсязі виробництва енергії в країні 

становила 2,4%, то до вересня цього року вона знизилася до 1,4%  Це пов'язано зі складними умовами 

реалізації проектів. Експерти відзначають, що якщо їх не спростити, українська альтернативна 

електроенергетика не зможе успішно розвиватися.

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

25.10 Renewable energy projects are being implemented in Ternopil region 25.10 У Тернопільській області реалізуються проекти в сфері відновлюваної енергетики

The implementation of renewable energy projects began in Ternopil region. For example, a small wind power plant with 

the capacity of 10 kilowatts was recently introduced. Also it is planned to replace 142 thousand cubic meters of natural 

gas with energy from solar collectors in the next two years and via using wind energy it is planned to develop at least 

600 thousand kilowatts of electricity until 2014.

У Тернопільській області розпочали реалізацію проектів у сфері відновлюваної енергетики. Так, нещодавно 

була введена невелика вітроелектростанція потужністю 10 кіловат. Також у найближчі два роки за рахунок 

сонячних колекторів планують замістити 142 тис. куб. м природного газу, а за рахунок використання енергії 

вітру в області до 2014 року планується виробити щонайменше 600 тисяч кіловат електроенергії.

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

28.10 EBRD to provide loan to "Energomashspetsstal" for 79 million USD 28.10 ЄБРР надасть кредит ВАТ "Енергомашспецсталь" на 79 млн дол

EBRD will provide loan to Ukrainian company "Energomashspetsstal" worth 79 million U.S. dollars. Provision of these 

funds, along with other measures will help "Energomashspetsstal" to introduce a modern system of energy 

measurement and management. In addition, the Multilateral Carbon Credit Fund of EBRD and EIB plans to buy carbon 

credits, which the company will obtain as a result of the implementation of the program for modernization and 

investment in energy efficiency.

ЄБРР надасть кредит українському підприємству ВАТ "Енергомашспецсталь" на суму 79 млн дол США. 

Надання цих коштів поряд з іншими заходами допоможе ЕМСС впровадити сучасну систему енергетичних 

вимірювань та менеджменту. Крім того, багатосторонній фонд вуглецевих кредитів ЄБРР та ЄІБ планує 

придбати вуглецеві кредити, які з'являться в компанії в результаті виконання програми модернізації та 

інвестицій в енергоефективність.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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17.10 TOP-5 "green" countries 17.10 ТОР-5 «зелених» країн світу

Scientists from Yale published a rating of "green" countries, evaluating them on a 100-point scale. TOP-5 "green" 

countries include Iceland, Switzerland, Costa Rica, Sweden and Norway. Iceland has won first place with 93.5 points: 

the country receives 82% of energy from geothermal sources, and only 18% of the coal, and by 2050 the country 

intends to give up coal and oil.

Вчені з Єля склали рейтинг «зелених» країн світу, оцінивши їх за 100-бальною шкалою. У ТОР-5 «зелених» 

країн світу увійшли Ісландія, Швейцарія, Коста-Ріка, Швеція і Норвегія. Ісландія зайняла перше місце, 

набравши 93.5 бали: країна отримує 82% енергії від геотермальних джерел і лише 18% від вугілля, а до 

2050 року і зовсім має намір відмовитися від вугілля й нафти.

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

20.10 Apple has received two "solar" licenses Apple отримала два «сонячних» патенти

Apple has patented two techniques that allow the use of solar power for charging devices. The first license is the 

placement of photovoltaic cells on the panel of devices that will keep the charge of mobile devices over a long time. The 

second is the installation of the mirror surfaces oriented with respect to each other in a special way that allows 

concentration of solar energy and therefore its efficient usage.

Компанія Apple запатентувала дві технології, що дозволяють використовувати сонячну енергію для зарядки 

пристроїв. Першим патентом стало розміщення фотоелектричних елементів на панелях моделей, що 

дозволить тримати заряд мобільних пристроїв більш довгий час. Другим є установка системи дзеркальних 

поверхонь, орієнтованих по відношенню один до одного спеціальним чином, що дозволяє концентрувати 

сонячну енергію та використовувати її більш раціонально.

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

22.10 The first underwater turbine to produce electricity launched in France 22.10 Перша підводна турбіна для виробництва електроенергії запущена у Франції

French national electricity operator EDF launched the first underwater turbine designed to produce electricity using the 

energy of the undercurrents of the ocean. Turbine is installed on the island of Brehat. EDF plans to install three turbines 

and connect them to the national electricity grid by the end of autumn 2012. Power of a turbine is 0.5 MW which will 

provide electricity to 2-3 thousand French houses.

Національний оператор електроенергії Франції EDF запустив у суботу першу підводну турбіну, призначену 

для виробництва електроенергії з використанням енергії підводних течій океану. Турбіну встановлено на 

острові Бреа (Brehat).  EDF планує встановити ще три турбіни і підключити їх до національної електричної 

енергомережі до кінця осені 2012 року. Потужність однієї турбіни становить 0,5 МВт що дасть змогу 

забезпечувати електроенергією 2-3 тисячі французьких будинків.

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

24.10 India expands wind power capacities 24.10 Індія нарощує вітроенергетичні потужності

According to research by HSBC Global Research, taking to the consideration the current pace of development in this 

area in India, in 2011 the electricity production from wind power will be 2984 MW, which is 39% higher than for last year. 

According to the World Wind Energy Association this year India is ranked fifth country in using wind energy.

Згідно з дослідженнями HSBC Global Research, враховуючи нинішні темпи розвитку Індії в даній сфері, в 

2011 році виробіток електроенергії з вітрогенераторів складе 2984 МВт, що на 39% більше, ніж показник за 

минулий рік. За даними Всесвітньої вітроенергетичної асоціації (World Wind Energy Association), у цьому році 

Індія посіла п'яте місце по використанню енергії вітру.

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

26.10 Apple’s North Carolina data center getting its own solar farm 26.10

Центр обробки даних Apple в Північній Кароліні отримає свою власну сонячну електростанцію

Apple is beginning construction on the “Project Dolphin Solar Farm” for its data center in Catawba County, North 

Carolina. The tech giant has been granted a permit to start preparing around 171 acres of land for a solar energy farm. 

The facility will be adjacent to the company’s $1 billion data center, codenamed Project Dolphin.

Apple починає будівництво "Проекту сонячної електростанції Дельфін» для свого центру обробки даних в 

Катавба Каунті, штат Північна Кароліна. Технологічний гігант отримав дозвіл розпочати підготовку близько 

171 акрів землі для сонячної електростанції. Об'єкт буде прилеглим до $ 1 млрд. центру обробки даних 

компанії, під кодовою назвою Проект Дельфін.

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

Upcoming events Події

II Specialized trade fair Спеціалізована виставка “Енергоефективність - 2011”, 8 – 11 листопада

European-Ukrainian Energy Agency is pleased to inform about tne II Specialized trade fair "Energy Efficiency 2011" 

which will take place on November 8 – 11, 2011 in Kiev in International Exhibition Centre.

Європейсько-Українське Енергетичне Агенство, Державне агентство з енергоефективності та 

енергозбереження України та Міжнародний виставковий центр раді повідомити про Спеціалізовану виставку 

“Енергоефективність - 2011”

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

'EU-Ukraine Energy Finance & Investment Summit 2011' on November 17 Саміт з фінансування та інвестування в енергетику ЄС - Україна - 17 листопада

The European-Ukrainian Energy Agency and Euroconvention Conferences are glad to inform you about 'EU-Ukraine 

Energy Finance & Investment Summit 2011', which will take place on November 17th in Vienna.

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство і Euroconvention Conferences раді повідомити про "Саміт з 

фінансування та інвестування в енергетику ЄС - Україна", який проходитиме 17 листопада у Відні.

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

International Exhibition and Conference WasteECo-2012 Cooperation for Waste Issues, March 28–30, 2012
Международная выставка и конференция

International Exhibition and Conference WasteECo-2012 Cooperation for Waste Issues will take place on March 28–30, 

2012 in Sports Complex of KhPI, Kharkiv, Ukraine. WasteECo-2012 is a multi-purpose event, it includes: exhibition on 

environmental technologies and waste management, conference, special workshops and round tables, technical 

excursions.

28-30 марта 2012 г. в Харькове состоится Международная выставка и конференция "Сотрудничество для 

решения проблемы отходов WasteECo-2012" - комплексное мероприятие, в программу которого входят:  

выставка по природоохранным технологиям и обращению с твердыми отходами, сточными водами и 

выбросами в атмосферу; конференция, специализированные семинары и круглые столы; технические 

экскурсии.

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