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TOP-news: veto for biogas

President's veto on the "green tariff" for biogas Вето Президента на "зелений тариф" на біогаз

The rejection of the Law “On introduction of amendments to the Article 171 of Law of Ukraine "On power 

generation" concerning improvement of tariff system formation for power generated via utilization of biogas" 

by the President Viktor Yanukovich shocked and caused incomprehension among the energy market 

players in Ukraine.

Відхилення Президентом України В. Януковичем Закону «Про внесення змін до статті 17 Закону України« 

Про електроенергетику» щодо удосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка 

виробляється з біогазу», обурило і викликало нерозуміння такої позиції у гравців енергетичного ринку 

України.

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

Necessity to support biogas: EUEA expert opinion Необхідність підтримкм біогазу: думки експертів ЄУЕА

Hendrik van der Tol, Export Director Central & Eastern Europe, EnviTec Biogas AG, is convinced that the 

strong and very large agricultural sector of Ukraine makes biogas to possess a huge potential as well as 

proves to have extremely positive effect on the environment and livability of the country side.

Хендрик ван дер Толь, Директор з експорту Центральної та Східної Європи, EnviTec Biogas AG, 

переконаний, що потужний сільськогосподарський сектор України створює для біогазу величезний 

потенціал, а також має вкрай позитивний вплив на навколишнє середовище та життєздатність села.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
Edgars Kudurs, Country Manager in Ukraine, Biogas Nord, belives that biogas sector needs to be more 

supported and especially in Ukraine, because this will grant Ukraine greater energy independence, cleaner 

environment, more job places and agricultural efficiency.

Эдгарс Кудурс, Регіональний менеджер в Україні, Biogas Nord, впевнений, що біогаз в Україні необхідно 

підтримувати. Оскільки це зможе забезпечити Україні незалежність від імпортерів енергії, чисте 

навколишнє середовище, збільшити кількість робочих місць та забезпечити ефективність сільського 

господарства.

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

Press conference concerning President's veto on biogas Прес-конференція щодо вето Президента на біогаз

Chairman of EUEA Board, Dave Young and Director of EUEA, Elena Rybak took part in the press 

conference in UNIAN concerning President's veto on biogas. During the press conference Chairman of the 

EUEA Board, Dave Young, confirmed that the veto significantly impedes the development of a promising 

alternative energy sector, which is very attractive for foreign investors. Director of EUEA, Elena Rybak, 

added that biogas, as a component of alternative energy – is a great possibility of energy resources 

diversification, and thus ensuring of Ukrainian energy independence.

Голова ради ЄУЕА, Дейв Янг і директор ЄУЕА, Олена Рибак взяли участь у прес-конференції в УНІАН 

щодо вето Президента на біогаз. Під час прес-конференції Голова ради ЄУЕА, Дейв Янг, підтвердив, що 

вето істотно ускладнює розвиток перспектив альтернативної енергетики, що є дуже привабливим для 

іноземних інвесторів. Директор ЄУЕА, Олена Рибак, додала, що біогаз, як компонент альтернативних 

джерел енергії - це відмінна можливість диверсифікації енергетичних ресурсів, і таким чином 

забезпечення української енергетичної незалежності

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

EUEA supports an open appeal to the President concerning the withdrawal of veto on biogas
ЄУЕА підтримує відкрите звернення до Президента України стосовно відкликання вето на біогаз

EUEA together with such organizations as National Ecological Centre of Ukraine, International Association 

of Thermoenergetic Companies, the Committee of Ukraine’s Energy Independence and others supports an 

open appeal to the President concerning the withdrawal of veto on biogas.

ЄУЕА разом з такими організаціями як Національний екологічний центр України, Міжнародна асоціація 

термоенергетичних компаній, Комітет енергетичної незалежності України та іншими організаціями 

підтримує відкрите звернення до Президента України стосовно відкликання вето на біогаз

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

2.11 EUEA at the International Energy Forum in Zaporozhzhiya 2.11 ЄУЕА на Міжнародному енергетичному форумі в Запоріжжі

Topics of discussions at the International Energy Forum embraced topical issues of the Ukrainian energy 

balance, the impact of energy on the economy and the prospects for international cooperation in energy 

projects. In particular, Elena Rybak, Director of EUEA, in her presentation at the Forum explained what the 

Energy Community is and why signing of this agreement is important for Ukraine.

Тематика дискусій в рамках Міжнародного енергетичного форуму - актуальні питання українського 

енергетичного балансу, вплив енергоефективності на економіку країни, перспективи міжнародного 

співробітництва в енергетичних проектах. Зокрема, Олена Рибак, Директор ЄУЕА, в своїй презентації 

розповіла про те, що таке Енергетичне Співтовариство і чому підписання цієї угоди важливо для України.

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

9.11

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

LLC 9.11

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію KT-Energy 

LLC
KT-Energy LLC is the developer of the carbon emission reduction and renewable energy projects in 

Ukraine. As for alternative energy projects, the company participates in the development of solar, wind, 

small hydro and biomass projects predetermining the sale of generated electricity under the green tariff or 

biomass pelletizing.

ТОВ "КТ-Енергія" - розробник проектів зі скорочення викидів парникових газів та використання 

відновлюваних джерел енергії в Україні. В напрямку використання відновлюваних джерел енергії, 

компанія бере участь в розробці проектів із використання сонячної енергії, енергії вітру, біомаси та 

будівництва малих гідроелектростанцій, що передбачають реалізацію виробленої електроенергії за 

зеленим тарифом, а також проектів, що передбачають пеллетування біомаси.

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

9.11 Open Appeal concerning the update of the Energy Strategy 9.11 Відкрите звернення щодо оновлення Енергетичної стратегії

EUEA received the official answers from the first Deputy Head of Administration of the President, Deputy 

Minister of Energy and Coal Industry of Ukraine, Head of the Committee on Fuel and Energy Complex, 

Nuclear Policy and Nuclear Safety of Verkhovna Rada of Ukraine to the Open Appeal to the President 

concerning the update of the Energy Strategy.

ЄУЕА отримало офіційні відповіді Заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України. 

Голови комітету з питань ПЕК Верховної Ради України, Першого заступника Голови Адміністрації 

Президента України на відкрите звернення до Президента України щодо оновлення Енергетичної стратегії

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

17.11 EUEA members participated in "EU-Ukraine Energy Finance & Investment Summit 2011" 17.11

Члени ЄУЕА взяли участь в “Саміті з фінансування та інвестування в енергетику ЄС-Україна 2011”

EUEA members participated in "EU-Ukraine Energy Finance & Investment Summit 2011" held in Vienna on 

November 17. Among the main topics of the meetings were: energy as the main pillar and the most 

prospective field for investments in EU-Ukraine relations, investing into Ukraine’s energy efficiency and 

renewables, investment needs and opportunities in power generation in Ukraine, investing into 

transportation, distribution, and consumption in the Ukrainian energy sector.

Члени ЄУЕА взяли участь в “Саміті з фінансування та інвестування в енергетику ЄС-Україна 2011”, який 

відбувся 17 листопада у Відні. Cеред основних тем засідань були: енергетика як основний напрямок та 

центральний фокус у відносинах ЄС-Україна, інвестиції в енергоефективність та відновлювальну 

енергетику України, потреби та можливості для інвестицій в галузі виробництва енергії в Україні та 

інвестування в транспортування, розподіл та споживання в українському енергетичному секторі.

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

22.11

November 22, EUEA Members Meeting took place to mark the second anniversary of the 

organization 22.11

22 листопада відбулася зустріч членів ЄУЕА, приурочена до другої річниці існування організації

During the meeting Chairman of the EUEA Board Dave Young summarized the main achievements of this 

year and predicted the priorities of the Agency for 2012. Members of EUEA shared their opinions on the key 

challenges which should be addressed by EUEA in coming future. According to Dave Young, EUEA ceased 

to be just the agency lobbying minor interests, and loudly declared itself in "green" market of Ukraine in 

2011. In her turn Elena Rybak stated that the priority for EUEA in the next year will be strengthening of links 

with regional and local authorities.

22 листопада, відбулася зустріч членів Європейсько-Українського Енергетичного Агентства приурочена до 

другої річниці існування організації. На зустрічі директор ЄУЕА Олена Рибак і Голова Ради ЄУЕА Дейв Янг 

підсумували основні досягнення поточного року і спрогнозували пріоритети діяльності агентства на 2012 

рік. За словами Янга в 2011 році ЄУЕА перестало бути просто агентством, яке лобіює дрібні інтереси, а 

голосно заявило про себе на «зеленому» ринку України. В свою чергу Олена Рибак повідомила, що 

наступного року пріоритетом ЄУЕА стане зміцнення зв'язків з регіональними та місцевими органами 

влади.

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

1.11 Sevastopol eliminates central heating 1.11 Севастополь ліквідує центральне опалення

According to the head of city administration of Sevastopol Volodymyr Yatsuba, Sevastopol adopts a 

program to assist citizens in their transition to an individual water supply system. According to him 500 

heaters have been already bought, and they will be installed for those people who can not afford to buy their 

own. All these measures have been taken in order to continue the full transition of Sevastopol to individual 

how water supply system. Head of Administration also believes that the transition to an individual system will 

allow the city to save gas and reduce its consumption, and since the debt now is 23 million UAH.

За словами глави адміністрації Севастополя Володимира Яцуби, Севастополь прийме програму надання 

допомоги городянам у переході на індивідуальну систему забезпечення гарячою водою. За його 

твердженням 500 обігрівальних приладів вже є у Севастополі, і вони будуть встановлені тим, хто не зможе 

самостійно їх поставити. Всі ці заходи вживаються для того, щоб надалі повністю перейти 

севастопольцям на індивідуальну систему забезпечення гарячою водою. Глава адміністрації також 

вважає, що перехід на індивідуальну систему дозволить економити газ місту та зменшити його 

споживання, а значить і борги, які на сьогодні становлять 23 млн. гривень.

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

15.11 Independent heating of buildings only in case of condominiums 15.11 Автономне опалення будинків можливе за наявності ОСББ

Press Service of the Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of 

Ukraine said that the organization of individual heating is possible only in the buildings where the 

condominiums are created. The Press Service also noted that the arrangement of individual heating for 

apartments without reconstruction of the ventilation system is a direct route to emergencies. Since the 

beginning of the current heating season in Ukraine 22 accidents have occurred due to misuse of gas 

appliances, 40 people injured and 16 of them - died.

Прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України повідомила, що організація автономного опалення будинку можливе там, де створюється 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Служба також зазначила, що влаштування 

індивідуального опалення для квартири без реконструкції системи вентиляції є прямим шляхом до 

надзвичайних ситуацій. З початку нинішнього опалювального періоду в Україні через газові прилади вже 

сталося 22 нещасні випадки, у яких постраждали 40 людей різного віку, а 16 з них - загинули.

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

21.11 Ukrainian companies can save up to 30% on energy consumption of buildings ##### Українські компанії можуть заощаджувати до 30% на енерговитратах будівель

ЄУЕА-новини

http://www.euea-energyagency.org/
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Dmitry Chubenko, director of the Ukrainian representative of Lennox, president of NGO "MATEK" said that 

Ukrainian companies can save up to 30% on energy consumption of buildings due to systematic approach 

to energy conservation. The share of energy consumption used by buildings, in the overall energy balance 

of Ukraine accounts up to 40%. He also noted that the strategy of Lennox in Ukraine is to keep what is 

today, to regain the loss gained during the crisis, and to attract new customers to their cutting-edge 

technologies.

Дмитро Чубенко, директор українського представництва Lennox, президент ГО «МАТЕК» заявив, що 

українські компанії можуть економити на енерговитратах будівель до 30%, завдяки системному підходу до 

енергозбереження. У загальному енергобалансі Україні частка енерговитрат на будівлі складає більше 

40%. Він також зазначив, що статегія Lennox в Україні - утримати те, що є сьогодні, повернути втрачені під 

час кризи позиції, і залучити нових замовників до своїх передових технологій.

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

28.11 Capital to install heat exchangers into the water heating boilers 28.11 У столиці встановлять теплоутилізатори на водонагрівальні котли

Under the framework of energy efficiency in Kiev, the Head of the Kyiv City State Administration Oleksandr 

Popov signed on the instruction to install heat exchangers into water heating boilers. The contractor for the 

corresponding activities is “Group for the implementation of energy efficiency in administrative and budget 

building of Kyiv”. Also the reconstruction of heat supply for residential area (by replacing the built-in boilers 

by modular boiler) and the modernization of electric stoves in schools and kindergartens has been started in 

Kyiv.

У рамках заходів з енергозбереження та енергоефективності, які проводяться у Києві, голова Київської 

міської державної адміністрації Олександр Попов підписав розпорядження про встановлення 

теплоутилізаторів на водогрійних котлах. Замовником виконання відповідних робіт, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації, визначено комунальне підприємство "Група 

впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях Києва". Також у 

Києві розпочалась реконструкція систем теплопостачання житлових будинків (шляхом заміни вбудованих 

котелень на модульні) та модернізація промислових електроплит у загальноосвітніх і дошкільних 

навчальних закладах бюджетної сфери.

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

30.11 Two Ukrainian cities have joined the European environmental initiatives 30.11 Ще два українські міста приєдналися до європейської екологічної ініціативи

Novograd Volynskyi and Kryvyi Rih joined the European initiative "Covenant of Mayors", aimed to implement 

energy saving measures and alternative energy sources.

Новоград-Волинський і Кривий Ріг приєдналися до європейської ініціативи "Угода мерів", спрямованої на 

впровадження енергоощадних заходів та використання альтернативних джерел енергії.

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

10.11 Boiler houses in Kharkiv to be transferred to solid biofuels 10.11 Котельні Харківщини переведуть на тверде біопаливо

In the nearest future it is planned to transfer gas boiler houses in Kharkiv region  to solidfuels - using 

briquettes and pellets. According to the Head of the fuel and energy complex of Kharkiv Regional State 

Administration Bezyazichny Basil, more than fifty boiler houses in Kharkiv are to be transferred to alternative 

fuels.

Газові котельні Харківської області в недалекому майбутньому планують перевести на твердопаливні - на 

основі брикетів і пеллет з рослинних відходів. За словами начальника управління паливно-енергетичного 

комплексу Харківської облдержадміністрації Василя Без'язичного, більше півсотні котелень Харківщини 

переведуть на альтернативні види палива.

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

15.11 Fuhrlander to produce wind turbines at the Kramatorsk plant 15.11 Fuhrlander буде випускати вітрогенератори на Краматорському заводі

Following the world's largest manufacturer of wind turbines - Danish company Vestas, which in summer 

started cooperation with Dnipropetrovsk "Yuzhmash" - Germany's Fuhrlander AG yesterday announced that 

it will produce wind turbines for the Ukrainian market at the facilities of Kramatorsk Heavy Machine Factory. 

The company plans to start the construction of wind turbines in Novemeber.

Слідом за найбільшим у світі виробником вітрогенераторів - датською компанією Vestas, яка влітку 

розпочала співпрацю з дніпропетровським "Південмашем", - німецький концерн Fuhrlander AG оголосив 

вчора про намір випускати вітрогенератори для українського ринку на потужностях Краматорського заводу 

важкого верстатобудування. Німецький концерн планує розпочати складання вітрогенераторів в 

листопаді.

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

18.11 "Windkraft Ukraine" installed the first Danish wind turbine in Kherson region 18.11 "Віндкрафт Україна" встановила першу данську вітротурбіну в Херсонській області

"Windkraft Ukraine” Ltd. Installed the first wind turbine by Danish company VESTAS with the capacity of 3 

MW in Skadovsk, Kherson region, which is planned to be put into operation by the end of this year. Also, the 

company announced that next year it plans to install another eight wind turbines of megawatt class in the 

Kherson region. The first wind turbine was sponsored by investors, but further the company considers the 

possibility of loans from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and other banks.

ТОВ "Віндкрафт Україна" встановила першу вітрову установку потужністю 3 МВт данської компанії 

VESTAS у Скадовському районі Херсонської області, яку планує ввести в експлуатацію до кінця поточного 

року.  Також, компанія заявила, що в наступному році планується встановлення ще восьми вітрових 

установок мегаватного класу в Херсонській області. Перший вітрогенератор був профінансований 

інвесторами, а ось надалі розглядається можливість залучення кредитів від Європейського банку 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) й інших банків.

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

21.11 Wind energy can take up to 25% of the Ukrainian energy market by 2030 21.11 Вітроенергетика може зайняти до 25% українського енергоринку до 2030 року

Today the share of electricity produced from wind in the overall balance is less than 0.5% - about 120 MW / 

year, although the potential of wind energy is estimated 30 thousand GWh / year. That is now used less 

than 0.1% of the features. During the years of independence in Ukraine under the state program was built 

with only 8 wind farms with a total capacity of 420 MW. However, to date, they give less than 90 MW / year. 

Recent years, many private investors declared their readiness to invest in wind power. However, the 

negative image of Ukraine, "clumsy" legislation and corruption do not cause foreign investors want to invest 

in the Ukrainian wind energy. Despite this, the Government's plans to bring Ukraine's share of wind energy 

in total energy mix until at least 20-25% without the participation of foreign investors. Thus, in the company's 

development strategy DTEK in 2030 noted that the share of wind energy in overall energy balance of the 

country will reach only 5% (13 TWh).

Сьогодні частка електроенергії, виробленої з вітру, в загальному балансі становить менше 0,5% - близько 

120 МВт / год, хоча потенціал вітроенергетики оцінюється 30 тис. ГВт / рік. Тобто сьогодні 

використовується менше 0,1% можливостей. За роки незалежності в Україну в рамках держпрограми було 

побудовано лише 8 вітропарків, загальною потужністю 420 МВт. Однак на сьогоднішній день вони видають 

менше 90 МВт / год. Останні роки багато приватні інвестори заявляли про готовність інвестувати у 

вітроенергетику. Однак негативний імідж Україні, «незграбне» законодавство і корупція не викликають у 

іноземних інвесторів бажання вкладати в українську енергію вітру. Незважаючи на це, в планах уряду 

України довести частку вітроенергетики в загальному енергобалансі як мінімум до 20-25% без участі 

іноземних інвесторів. Так в стратегії розвитку компанії ДТЕК до 2030 року зазначено, що частка 

вітроенергетики в загальному енергобалансі країни досягне лише 5% (13 ТВтч).

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

8.11 Maternity hospital to be equipped with solar panels in Melitopol 8.11 У Мелітополі пологовий будинок обладнають сонячними батареями

On the roof of the Melitopol interdistrict maternity center (Zaporizhia region). solar panels are being installed. 

Thus, Anatoly Skidanyuk, head physician of the maternity center, hopes to reduce energy costs by about 70 

percent. Cost of equipment - 65 thousand UAH - paid for city budget, the payback period - about two years, 

darability - 25 years. City mayor Sergei Walter said that if the installation proves to be effective, such solar 

panels will appear in the kindergartens of the city in the future.

На даху Мелітопольського міжрайонного пологового центру (Запорізька обл.) Йде монтаж сонячних 

батарей. Таким чином, Анатолій Скіданюк, головлікар пологового центру, сподівається, зменшити витрати 

на електроенергію приблизно на 70 відсотків. Вартість обладнання - 65 тис. грн - оплатив міський бюджет, 

термін окупності - близько двох років, термін служби - 25 років. Якщо установка доведе свою ефективність, 

такі ж сонячні батареї в майбутньому з'являться в дитсадках міста, повідомив мер міста Сергій Вальтер.

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

2.11 Ukraine to obtain $315,000 for first phase of introduction of carbon market 2.11 Україна отримає $ 315 тисяч для першого етапу введення вуглецевого ринку

The press service of the Environmental (Green) Investments Fund LLC has reported that Ukraine will obtain 

$315,000 under the World Bank's Partnership For Market Readiness (PMR) for the first phase of the 

introduction of a carbon market. The decision was made by the PMR assembly at a meeting held on 

October 27-28, 2011. The funds are the first tranche of grant aid, the total amount of which could reach 

some $5 million. Ukraine is to draw up a feasibility study to realize the basic phase of the carbon market's 

introduction.

У прес-службі ТОВ Інвестиційного Фонду Довкілля повідомили, що Україна отримає $ 315000 у рамках 

партнерства Світового банку з Ринкової Готовності для першого етапу введення вуглецевого ринку. 

Рішення було прийнято на нараді, що відбулася 27-28 жовтня 2011 року. Загальна сума гранту складе 

близько $ 5 мільйонів. Наразі Україна має розробити техніко-економічного обгрунтування для реалізації 

основної фази впровадження вуглецевого ринку.

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

9.11 Regional aspects of renewable energy in Ukraine 9.11 Регіональні аспекти ВДЕ в Україні

State Agency of Energy Efficiency considers two types of projects in its work: some come under state 

programs, while others are developed in terms of deployment of renewable energy sources in the regions. 

Sergei Dubovik, deputy head of State Agency of Energy Efficiency, said that at present the southern regions 

of Ukraine are already overloaded with renewable energy, but central and western regions of the country 

lack of alternative energy.

У своїй роботі Держенергоефектівності розглядає два види проектів: одні виконуються в рамках цільової 

державної програми, а інші розробляються з точки зору розміщення ВДЕ в регіонах. Сергій Дубовик, 

замісник Голови Держенергоефективності зазначив, що в даний час південні регіони України вже 

перевантажені ВДЕ, а от у центральних і західних регіонах країни відчувається брак альтернативної 

енергетики.

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

9.11 Ukraine needs 30 years and $ 150 billion to reach the average European level of energy efficiency 9.11

Україні необхідно 30 років і $ 150 млрд., щоб досягти середньоєвропейського рівня 

енергоефективності

Today, the efficiency of energy consumption in Ukraine is 2 times lower than European one. Director of the 

Institute of Ecology and Energy Conservation Sergei Yermilov during an international business forum on 

energy efficiency and alternative energy said that Ukraine needs to invest in energy efficiency projects, 

technologies and "green" energy 5 billion USD annually during 30 years to reach the average level of 

European energy efficiency. According to Yermilov, today the international financial institutions are willing to 

invest about 2 billion USD in "green" energy and energy conservation projects in Ukraine.

Сьогодні ефективність споживання енергоресурсів в Україні в 2 рази нижча, ніж у Європі. Директор 

інституту проблем екології та енергозбереження Сергій Єрмілов під час міжнародного бізнес-форуму з 

енергоефективності та альтернативної енергетики заявив, що Україні, щоб досягти 

середньоєвропейського рівня енергоефективності, необхідно протягом 30 років вкладати в 

енергозберігаючі проекти, технології та «зелену» енергетику $ 5 млрд. щорічно. За словами Єрмілова, 

сьогодні міжнародні фінансові організації готові вкласти в «зелену» енергетику і проекти з 

енергозбереження в Україні близько $ 2 млрд.

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

10.11 Scientists and experts held a "brainstorming" on the strategy of energy market development 10.11 Вчені та експерти провели "мозковий штурм" зі стратегії розвитку енергоринку

Ukrainain NGO "Research Institute of Economy and Society of 21 century" supported by the National 

Academy of Public Administration of Ukraine held a round table on "Energy Market of Ukraine at the 

intersection of public, private and global interests: actors and regulators," the subject of which was an 

implementation of the effective national energy strategy in the context of global trends. During the 

discussion it was noted that Ukrainian energy market remains unreformed, the country has no state 

approach to the formation of a national strategy in the energy sector, there is no effective system of 

administrative management or adequate support for a comprehensive understanding of environmentally 

accepted rate of macroeconomic growth.

Всеукраїнська громадська організація "Інститут досліджень економіки і суспільства 21 століття" за 

підтримки Національної академії державного управління при Президентові України провела круглий стіл 

на тему "Енергоринок України на перетині державних, приватних і глобальних інтересів: дійові особи та 

регулятори", предметом якого було впровадження ефективної національної енергетичної стратегії в 

контексті світових тенденцій.  Під час гострої дискусії було відзначено, що в Україні енергоринок 

залишається нереформованим, у країні відсутній державний підхід до формування національної стратегії 

в енергетичній сфері, не спостерігається ефективної системи управлінського менеджменту, адекватного 

комплексного розуміння підтримки екологічно прийнятих темпів макроекономічного зростання.

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

11.11 Draft Law on Amendments to Article 17.1 of the Law of Ukraine "On Electricity" 11.11 Проект Закону про внесення змін до статті 17-1 Закону України "Про електроенергетику" 

Regarding the wind energy the draft law suggests that the local component ratio (LCR) of at least 15% will 

apply to projects, which construction commenced AFTER January 1, 2012 and have been commissioned 

BY January 1, 2013; the LCR at least 30% - construction commenced after 1 January 2012 and 

commissioned after January 1, 2013; the LCR at least 50% - construction commenced after 1 January 2012 

and commissioned after January 1, 2014. LCR for solar power plants may change substantially, as the LCR 

under the draft law would only apply to solar modules (and not the SPP as a whole, as it was before):  LCR 

of 30% will apply to solar modules of plants commissioned after January 1, 2013 and LCR of 50% will apply 

to solar modules of plants commissioned after January 1, 2014.

Відповідно до проекту закону у сфері вітроенергетики питома вага «національного» компоненту 

складатиме: не менше 15% для об’єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 

року та введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року; не менше 30% - для об’єктів, будівництво яких 

розпочате після 1 січня  2012 року та  введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року; не менше 50% - 

для об’єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня  2012 року та  введених в експлуатацію  після 1 

січня 2014 року. Щодо сонячної енергетики, то тут можуть відбутись значні зміни, оскільки «національна» 

компонента за новим проектом закону стосуватиметься лише сонячних модулів (а не всієї сонячної 

енергетики, як раніше): не менше 30% для об’єктів електроенергетики, введених в експлуатацію після 1 

січня 2013 року та не менше 50% для об’єктів введених в експлуатацію після 1 січня 2014 року.

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

14.11 EBRD has invested 160 million USD in a program for improving energy efficiency in Ukraine 14.11 ЄБРР вклав 160 млн дол. в програму підвищення енергоефективності в Україні
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European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) continues its efforts to promote energy 

efficiency in Ukraine by introducing special initiatives on energy efficiency. The most ambitious of these 

initiatives so far  is  Ukrainian Energy Efficiency Programme (UKEEP). The amount of funds provided under 

the program is 160 million dollars. The program is coming to its completion.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) продовжує докладати зусилля зі сприяння 

енергозбереженню в Україні шляхом впровадження спеціалізованих ініціатив в області підвищення 

енергоефективності. Наймасштабніша з даних ініціатив донині - Українська програма підвищення 

енергоефективності (UKEEP). Сума коштів, наданих в рамках програми, складає 160 млн дол. Програма 

наближається до завершення.

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

14.11 EBRD names best energy efficiency projects in Ukraine 14.11 ЄБРР визначив найкращі в Україні проекти у галузі енергоефективності

The European Bank for Reconstruction and Development is continuing its drive to promote energy saving in 

Ukraine through specialised energy efficiency initiatives - and the largest of them to date, the US$ 160 

million Ukraine Energy Efficiency programme (UKEEP), is nearing completion. In the Ukrainian capital Kiev 

today, the Bank named the five best projects financed under the programme. They represent a wide range 

of sectors from cheese production to steel manufacturing and demonstrate how the introduction of new 

technologies and methods can lead to significant energy efficiency savings. The Bank announced overall 

results of UKEEP activity, which has to date financed almost 40 individual energy efficiency and renewable 

energy projects worth nearly US$ 110 million. The programme also screened hundreds of projects across 

the country and conducted dozens of energy audits of domestic companies.

Європейський банк реконструкції і розвитку назвав найкращі проекти в Україні у галузі 

енергоефективності, які були профінансовані у рамках Української програми підвищення 

енергоефективності (UKEEP).  "Кращими визначені проекти, які були профінансовані у рамках програми 

UKEEP, компаній "Гадячсир", "Нібулон", "Креатив Груп", Хмельницької макаронної фабрики, 

"Днепроспецсталі", Чернівецької філії банку "Форум" та Івано-Франківської філії "Укрексімбанку". ЄБРР 

також оголосив загальні результати впровадження програми UKEEP, в рамках якої фінансувалися майже 

40 окремих проектів у галузі підвищення енергоефективності і виробництва енергоресурсів з 

відновлюваних джерел вартістю майже 110 млн дол. США. Загальна ж сума коштів, наданих для програми 

UKEEP, становить 160 млн дол. США. Крім того, були розглянуті сотні проектів по всій країні і проведені 

безкоштовно десятки енергетичних аудитів в українських компаніях.

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

15.11 EBRD to provide Ternopil with 15 million EUR loan to upgrade the heating system 15.11 ЄБРР надасть Тернополю 15 млн. євро для модернізації системи теплопостачання

European Bank for Reconstruction and Development will provide a loan for amount 10 million EUR for 10 

years and a grant of 5 million EUR. The project will help reorganize the approaches to the provision of heat 

through the central heating system to local utility companies.

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть кредит в сумі 10 млн євро терміном на 10 років та 

грант у 5 млн євро. Проект допоможе реорганізувати підходи щодо надання тепла через централізовану 

систему місцевим підприємством теплокомуненерго.

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

16.11 Popov promises Kyiv energy efficiency 16.11 Попов обіцяє Києву енергозбереження

Head of Kyiv City State Administration Oleksandr Popov during a meeting with the management of 

Mitsubishi Heavy Industries said that Kyiv will improve the quality of heating supply services in residential 

sector and social welfare facilities through the use of energy saving technologies. The sides also discussed 

prospects of cooperation between Kyiv and Japanese partners on the project of central water supply system 

“Vodokanal” modernization.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час зустрічі з керівництвом компанії 

Mitsubishi Heavy Industries повідомив, що Київ покращуватиме якість послуг з теплопостачання житлового 

сектору та об’єктів соціального забезпечення за рахунок використання енергозберігаючих технологій. 

Сторони також  обговорили перспективи співпраці Києва з японськими партнерами при реалізації проектів 

модернізації водоканалу.

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

17.11 Eastern Europe Energy Efficiency Fund to allocate EUR 137 m for seven projects in Ukraine 17.11 E5P профінансує 7 українських енергоефективних проектів на 137 млн. євро.

The Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership Fund (E5P) will allocate EUR 137.15 

million for seven projects in Ukraine. In particular, EUR 31.1 million will be set aside as grant aid, and the 

remaining funds will be soft loans from international financial institutions that are the fund's contributors.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (The Eastern Europe Energy 

Efficiency and Environmental Partnership – E5P) профінансує 7 проектів в Україні на загальну суму 137,15 

млн. євро, старт яких запланований на 2012 рік. 31 млн. євро буде виділено в рамках грантової допомоги, 

решта коштів – кредити міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції та 

розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Північний інвестиційний банк (NIB), приватні 

фінансові структури, Північна екологічна фінансова корпорація (NEFCO), Світовий банк. Основною 

перевагою залучення кредитних коштів є вигідні умови, середня відсоткова ставка яких складає 4-6% 

річних в гривні.

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

18.11 Minrehion plans to switch to alternative fuels by 2015 18.11 Мінрегіон планує перейти на альтернативні види палива до 2015 р

Minister of Regional Development, Construction and Utilities of Ukraine Anatoliy Bliznyuk said the Ministry 

will ensure the implementation of the program of energy supply by 2015. Additionally, the head of the 

Ministry said that today there is an urgent need to ensure energy saving by switching to alternative fuels.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій 

Близнюк заявив, що Мінрегіон забезпечить виконання програмами енергопостачання до 2015 р. Також 

голова Мінрегіону заявив, що сьогодні існує гостра необхідність забезпечити енергозбереження за рахунок 

переходу на альтернативні види палива.

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

23.11 Yanukovych has defined powers of NERC 23.11 Янукович визначив повноваження НКРЕ

November 23, 2011 President of Ukraine Viktor Yanukovych signed a decree № 1057/2011 "On liquidation 

of the National Electricity Regulatory Commission of Ukraine." At the same time, another presidential decree 

№ 1059/2011 "On the National Commission, which performs state regulation in the energy sector," 

according to the Law of Ukraine "On natural monopolies" and "On electricity" created the National 

Commission, which performs state regulation in the energy sector. In addition, by the same decree 

Yanukovych approved the provision on NERC. In accordance with the provision the main objectives of 

NERC is a state regulation of natural monopolies and entities operating in related markets in the fields of 

electricity, heat supply and gas complex.

23 листопада 2011 року Президент України Віктор Янукович підписав указ № 1057/2011 "Про ліквідацію 

Національної комісії регулювання електроенергетики України". В той же час іншим указом Президента № 

1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", на 

виконання Законів України "Про природні монополії" та "Про електроенергетику" створена Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Крім того, відповідним указом Янукович 

затвердив положення НКРЕ. Згідно з положенням, основними завданнями НКРЕ є державне регулювання 

діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на 

суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та нафтогазовому комплексі.

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

24.11 Ukraine considered attractive to "green" investments 24.11 Україну визнали привабливою для «зелених» інвестицій

In November for the first time Ukraine was rated by company Ernst & Young, which calculates the quarterly 

index of investment attractiveness of countries for the development of renewable energy sources. Ukraine 

took 32nd position among the top 40 countries where the conditions for investment in this sector are the 

best. China, which got the first place in August 2010, retained its position. Behind it are U.S., Germany, 

India, Italy and Brazil.

У листопаді Україна вперше увійшла до рейтингу компанії Ernst & Young, який щоквартально розраховує 

індекси інвестиційної привабливості країн для розвитку енергетики на поновлюваних джерелах. Україна 

зайняли 32 позицію серед ТОП-40 країн світу, де умови для інвестицій в цю галузь вважаються 

найкращими. Китай, який посів перше місце ще в серпні 2010 року та зберіг свої позиції. За ним йдуть 

США, Німеччина, Індія, Італія та Бразилія.

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

28.11 Volyn to receive funds under the Kyoto Protocol 28.11 Волинь отримала фінансування за Кіотським протоколом

Volyn will receive funds under the Kyoto Protocol for the purposes of social projects. Volyn was one of the 

first to prepare and submit 64 requests to the National Environmental Investment Agency for the allocation 

of funds from the budget program "Implementation of projects aimed at reducing of emission or increasing 

the absorption of greenhouse gases." Among the applications submitted, 23 projects anticipate capital 

construction of the educational facilities, 35 - in medical sphere and 6 - in the field of social protection.

Волинь отримає кошти згідно Кіотського протоколу на соціальні проекти. Волинь однією з перших 

підготувала і подала 64 запити в Національне агентство екологічних інвестицій на виділення коштів з 

бюджетної програми "Реалізація проектів, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання 

парникових газів". З поданих заявок 23 проекти передбачають капітальне будівництво об’єктів освітньої 

галузі, 35 - в медицині і 6 - у сфері соціального захисту.

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

28.11 India agrees with Ukraine on nuclear safety, gas and solar energy 28.11 Індія домовляється з Україною про ядерну безпеку, газ та сонячну енергетику

India and Ukraine are working on energy pact that will lead to the signing of a memorandum of 

understanding between regulators of nuclear energy,and also cover sectors such as gas and solar energy.

Індія та Україна працюють над енергетичним пактом, який вестиме до підписання меморандуму про 

взаєморозуміння між регуляторами ядерної енергетики, а також покриватиме такі сектори як газ та 

сонячна енергетика.

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

28.11 Lviv open research center for energy efficient technologies 28.11 У Львові відкрили центр дослідження енергоефективних технологій

The first manufacturing center Research and Production Concern "Nauka" for industrial production of 

nanoheterostructures of various applications was opened in Lviv, Ukraine. These nanoheterostructures can 

improve the energy efficiency of many companies, since they solar cells can be produced on their base. 

SPC "Science" has signed its first contract for the supply of manufactured nanoheterostructures for the EU 

countries worth 2.5 million USD.

У Львові відкрили перший в Україні виробничий центр Науково-виробничого концерну "Наука" з 

промислового виробництва наногетероструктур різного призначення, що можуть сприяти підвищенню 

енергоефективності багатьох підприємств, оскільки на їх базі можна виготовляти сонячні батареї. НВК 

"Наука" вже підписали свій перший контракт на поставку вироблених наногетероструктур до країн ЄС. 

Загальна сума контракту становить 2,5 млн. доларів США.

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

29.11 271 million USD for Sevastopol energy plan 29.11 Енергетичний план Севастополя коштуватиме близько 271 млн. грн.

Sevastopol City Council approved the program "Energy Plan of Sevastopol for 2011-2015", the 

implementation of which requires about 271 million USD. According to the document, funding will be 

provided from the state budget, loans and grants. The "Energy Plan of Sevastopol" anticipates the use of 

alternative and renewable energy sources, including power plants, geothermal energy, heat pump 

installations and wind power.

Севастопольська міськрада затвердила програму "Енергетичний план Севастополя на 2011-2015 роки", 

на реалізацію якої потрібно близько 271 млн грн. Згідно з документом, фінансування програми буде 

здійснюватися за рахунок держбюджету, кредитів і грантів. Програма "Енергетичний план Севастополя" 

передбачає використання альтернативних і поновлюваних джерел енергії, у тому числі електростанцій, 

геотермальної енергії, теплонасосних установок, вітроенергетики

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

29.11 470 million EUR attracted to the state budget under the "green investment" scheme 29.11 За схемою "зелених інвестицій" Україна залучила до Держбюджету 470 млн євро

Using the financial mechanisms of the Kyoto Protocol Ukraine during 2009-2010 attracted 470 million EUR 

to the state budget under the "Green Investment Scheme" and Ukrainian companies have received about 

650 million EUR of investments from the implementation of "joint implementation projects." Considering the 

achieved results, this year the delegation from Ukraine will take part in the formation of a constructive 

position for the post-Kyoto period.

Завдяки використанню фінансових механізмів Кіотського протоколу Україна протягом 2009-2010 рр. 

залучила до Держбюджету 470 млн. євро за "схемою зелених інвестицій", а українські підприємства 

отримали близько 650 млн. євро інвестицій від реалізації "проектів спільного впровадження". З огляду на 

досягнуті результати, у цьому році делегація України візьме участь у формуванні конструктивної позиції на 

пост-Кіотський період.

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

29.11 NERC reduced "green" tariffs towards the end of the year 29.11 На кінець року НКРЕ знизила "зелені" тарифи

In December NERC again lowered the "green" tariff: it fell to a minimum fixed level - by 1.42%. In December 

2011 the "green" tariff for businesses that produce energy from the wind is - 122.77 kopecks / kWh, from 

biomass - 134.46 kopecks / kWh, solar energy that is produced from on-ground facilities - 505.09 kopecks / 

kWh, solar energy, produced from facilities mounted on roofs and facades - 463 kopecks / kWh, from small 

hydro - 84.18 kopecks / kW.

У грудні НКРЕ знову знизила «зелений» тариф: він впав до мінімального фіксованого рівня - на 1,42%. У 

грудні 2011 величина «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання на об’єктах електроенергетики, які 

виробляють енергію з вітру року становитиме – 122,77 коп/кВт*год, з біомаси – 134,46 коп/кВт*год, з сонця, 

що виробляється наземними об’єктами -  505,09 коп/кВт*год, з сонця, що виробляється об’єктами 

змонтованими на дахах та фасадах – 463 коп/кВт*год, з малих гідростанцій – 84,18 коп/кВт*год.

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

International News Міжнародні новини

11.11 Latvia leads the use of bioenergy 11.11 Латвія лідирує по використанню біоенергетики

Among the countries of the EU, Latvia is a leader in use of bioenergy. Bioenergy industry in Latvia is based 

on a number of laws that encourage greater use of biomass and the development of sustainable and 

environmentally friendly energy system of the country. Currently, 30% of energy consumed in Latvia is wood 

energy biofuel.

Серед країн ЄС Латвія лідирує по використанню біоенергетики. Біоенергетична галузь Латвії спирається 

на ряд законів, які сприяють активному використанню біомаси та розвитку стійкої і природозберігаючої 

енергосистеми країни. В даний час 30% споживаних в Латвії енергоресурсів складає деревне біопаливо.

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

16.11 EU can receive new supply dependence in renewable energy 16.11 ЄС може отримати нову залежність від поставок у відновлюваній енергетиці

3
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The study by the Joint Research Centre says that looming shortages of metals that are in high demand and 

dominated by a single supplier – China – threaten Europe’s goals for cleaner transport and sustainable 

energy. Such findings may have serious implications for the EU’s “Roadmap for moving to a low-carbon 

economy in 2050” that hinges on development of renewable energy, cleaner transport as well as 

modernising and integrating Europe’s electricity grids.

В аналізі Спільного дослідницького центру (JRC) йдеться про Загрозливий дефіцит металів, що 

користуються великим попитом та в яких домінує один постачальник – Китай, може становити небезпеку 

цілям ЄС з чистого транспорту та сталої енергетики. Такі висновки можуть мати серйозні наслідки для 

Дорожньої карти ЄС з переходу до низьковуглецевої економіки до 2050 року, що залежить від розвитку 

відновлюваної енергетики, чистішого транспорту, а також модернізації та інтеграції європейських 

електросистем

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

26.10 China’s rush into renewables: The way the world turns 26.10 Китай поквапився з відновлюваними джерелами енергії

A Beijing-inspired drive in wind and solar power now faces its own set of market difficulties. Committing 

huge resources to wind, solar and other “clean energy” technologies, China has remade a global industry 

that is estimated last year to have attracted $243bn in finance and investment. The result: an upending of 

business strategies and government policies around the world.

Натхненний Пекіном стрімкий розвиток вітрової і сонячної енергії в даний час зіткнувся з цілим набором 

ринкових труднощів. Відводячи величезні ресурси на вітрову, сонячну та інші «чисті» технології, Китай 

ґрунтовно змінив світову індустрію; за оцінками в минулому році йому вдалося залучити 243 міліярдів 

доларів. Результат: бізнес-стратегії та політики урядів по всьому світу перекинулись з ніг на голову.

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

28.11 The international conference on climate change was held in South African Republic 28.11 У ПАР відкрилась міжнародна конференція з проблем зміни клімату

Representatives of 196 countries participated in the international conference on climate change was held in 

the city of Durban (South Africa). Experts consider meeting in Durban as a last attempt to agree on further 

commitments to limit emissions of greenhouse gases after 2012, due to the termination of the agreements 

under Kyoto Protocol. Russia, Japan and Canada have stated they are not ready to sign new agreements 

until they are not signed by such industry leaders as China and the U.S.

У місті Дурбан (ПАР) відбулася конференція щодо проблем глобальної зміни клімату, в якій взяли участь 

представники 196 країн світу. Експерти розглядають зустріч в Дурбані як останню спробу узгодити 

подальші зобов'язання щодо обмеження викидів в атмосферу парникових газів після того, оскільки в 2012 

році закінчиться термін домовленостей, закріплених у Кіотському протоколі. Росія, Японія та Канада вже 

заявили, що не готові підписувати нові угоди доти, доки цього не зроблять такі промислові лідери, як 

Китай і США.

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

28.11
Scientists have developed a new electrode for improved conservation of renewable energy

28.11

Вчені розробили новий електрод для покращеного збереження відновлюваної енергії

Researchers at Stanford University presented its new development - a powerful high-voltage electrode, 

which is so cheap, durable and effective that based on it the battery can be created in the capacity, sufficient 

for large-scale storage of energy from renewable sources. This development is extremely important 

because it is crucial for the development of clean energy, since it solves the problem of storing excess wind 

and solar energy, which can be used in cases where the sun does not shine and the wind is not blowing.

Дослідники з Стенфордського університету представили свою нову розробку - потужний високовольтний 

електрод, який настільки дешевий, довговічний і ефективний, що на його основі можна створити батареї з 

ємністю, достатньої для великомасштабного зберігання енергії від поновлюваних джерел. Так розробка є 

надзвичайно важливою, оскільки вона має вирішальне значення для розвитку екологічно чистої 

енергетики, бо вирішує проблему зберігання надлишків вітрової і сонячної енергії, яка може бути 

використана у випадках, коли сонце не світить і вітер не дме.

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

International Exhibition and Conference WasteECo-2012 Cooperation for Waste Issues, March 

28–30, 2012
Міжнародна виставка і конференція

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 березня 2012 р. в Харкові відбудеться Міжнародна виставка і конференція "Співробітництво для 

вирішення проблеми відходів WasteECo-2012" - комплексний захід, в програму якого входять: виставка з 

природоохоронних технологій та поводження з твердими відходами, стічними водами і викидами в 

атмосферу; конференція, спеціалізовані семінари та круглі столи; технічні екскурсії.

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