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EUEA-news

2.12 EUEA publishes overview of the solar energy market in Ukraine  ЄУЕА публікує короткий Огляд Ринку Сонячної Енергетики Україні

Given the rapid development of the renewable energy market of Ukraine for the past two years, EUEA decided to 

share brief overview of the solar energy market in Ukraine

Враховуючи швидкий розвиток ринку відновлюваних джерел енергії в Україні за останні два 

роки, ЄУЕА вирішило поділитися коротким оглядом ринку сонячної енергетики в Україні.

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

7.12 European-Ukrainian Energy Agency is pleased to welcome a new member company - TRAFICON
Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію TRAFICON

TRAFICON is an independent consulting company providing clients with integrated services: Mergers and Acquisitions, 

Corporate and Project Finance, Management Consulting. 

TRAFICON - незалежна консалтингова компанія, що надає клієнтам інтегровані послуги в сферах: злиття 

і поглинання, корпоративних фінансів, управлінськогоконсультування

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

9.12 "Local content" rule. The opinion of EUEA expert Правило "місцевої складової". Думка експерта ЄУЕА

Wolfram Rehbock Senior Partner at Arzinger Law Office Member of the EUEA Board argues that the requirement of 

the Ukrainian legislation regarding "local production" violates the provisions of the WTO, the Energy 

Community and the European Energy Charter of 1991, and advises what to 

do if  NERC still refused approval of "green" tariff on the basis that there is no corresponding share of raw materials / 

supplies / services of Ukrainian origin.

Вольфрам Ребок, старший партнер юридичної компанії Arzinger, член РадиЄвропейсько-

Українського Енергетичного Агентства стверджує, що вимога українського законодавства щодо 

«місцевого виробництва» порушує положення СОТ, Енергетичного Співтовариства та 

Європейської Енергетичної Хартії 1991 року, а також радить, що треба робити, 

якщо НКРЕ все таки відмовила в утвердженні «зеленого» тарифу на підставі того, що 

немає відповідного питомої ваги сировини / матеріалів / послуг українського походження.

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

2.12 European Commission allocated 15 mln. EUR to Ukraine on energy efficiency Єврокомісія виділила Україні 15 млн. євро на енергоефективність

The European Commission adopted a financial package to support public administration, regional development, 

energy efficiency and environment in Ukraine. This part of the Annual Action Programme (AAP) for 2011 is worth €105 

million and consists of three components. The third component is dedicated to EU support of Ukraine’s in reduction of 

energy consumption through a contribution to the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership 

Fund. This part is worth 15 mln EUR.

Європейська Комісія схвалила фінансовий пакет для підтримки державного управління, регіонального 

розвитку, енергоефективності та охорони навколишнього середовища в Україні. Ця частина Щорічної 

програми дій (Annual Action Programme) на 2011 рік складає 105 млн. євро. Один з компонентів програми 

присвячений підтримці зусиль України зі скорочення споживання енергії через внесок до  Фонду 

східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища. Обсяг 

фінансування за цим компонентом складе 15 млн. євро.

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

14.12 Ivano-Frankivsk to receive 3 million UAH for energy savings Івано-Франківськ отримав 3 млн грн на енергозбереження

Ivano-Frankivsk became the first Ukrainian city, which received approval for a loan of 3 million UAH from international 

financial organization NEFCO in order to improve energy efficiency in schools. The interest rate of the loan is granted 

at 3% for the period of 5 years. Under this project 4 kindergartens and 5 secondary schools in Ivano-Frankivsk will 

replace windows and doors, renew thermal insulation of pipelines, set up individual heating modules and hold other 

activities in heating supply networks.

Івано-Франківськ став першим українським містом, яке одержало згоду на кредит у 3 млн грн від 

міжнародної фінансової організації НЕФКО для підвищення енергоефективності в навчальних закладах. 

Кредит було надано на умовах під 3 % на 5 років. У рамках реалізації проекту в 4 дитячих садках та 5 

загальноосвітніх школах Івано- Франківська буде замінено вікна та двері на металопластикові, відновлено 

теплову ізоляцію трубопроводів, облаштовано індивідуальні теплові пункти, проведено заходи із санації 

інженерних мереж.

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

15.12 Vinnytsia becomes energy efficient Вінницька область стає енергоефективною

Burning metane unit has been put into operation at the Stadnyk (Vinnytsia region) landfill of solid waste storage, which 

is accumulated during the decomposition of litter. According to Nicholas Dzig, head of the Vinnytsia regional state 

administration, the next step will be the introduction of similar technologies in the construction of Kalynivka landfill of 

solid waste. Stadnyk landfill was the first stage under the framework of cooperation agreement, concluded between 

Vinnytsia City Council, government company "Ekovin" and  German company HAASE. The project is worth 1.6 million 

EUR, including construction costs - about 700 thousand EUR.

На Стадницькому полігоні зі складування твердих побутових відходів запрацювала установка зі 

спалювання метану, який накопичується в процесі розкладання сміття. За словами Миколи Джиги, голови 

Вінницької облдержадміністрації, наступним кроком стане запровадження аналогічних технологій на 

будівництві Калинівського полігону зі складування твердих побутових відходів. Стадницький полігон став 

першим етапом реалізації рамкової угоди про співпрацю, укладеної Вінницькою міською радою, КУП 

«Ековін» та німецькою компанією HAASE. Обсяг інвестицій, вкладених у проект, становить 1.6 млн. євро, з 

них на власне будівельні витрати пішло близько 700 тис. євро.

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

15.12 The latest technologies to be applied for energy saving measures Новітні технології застосують у сфері енергозбереження у столиці

Kiev authorities examine the possibility of application of technological developments of state enterprise "Arsenal", 

where the manufacturing of gas meters has been started already, which allows capturing gas indicators remotely and 

therefore save up to 30% of natural gas. In addition, technologies of the enterprise offer to use TV sets to diagnose 

and determine the breaks in the heating systems’ networks.

Київська влада вивчить можливість застосування технологічних напрацювань державного підприємства 

спеціального приладобудування "Заводу Арсенал", на базі якого вже налагоджено виробництво газових 

лічильників, які дозволяють дистанційно знімати показники та заощаджувати до 30% природного газу.  

Окрім того, технологи підприємства пропонують використати тепловізори для діагностики та визначення 

місць проривів міських тепломереж.

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

21.12 Ukraine to receive a loan for improving the efficiency of electricity transmission Україна отримає кредит на підвищення ефективності передачі електроенергії

December 21, 2011, Cabinet of Ministers of Ukraine approved the order № 1304-r "On the attraction of loans from the 

Government of the Federal Republic of Germany through credit institutions for reconstruction under the project 

"Strengthening of Transmission of Electricity (modernization of substations)" in the amount of 65.5 million EUR.

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження № 1304-р від 21 грудня 2011 р. "Про залучення позики 

від Уряду Федеративної Республіки Німеччина через Кредитну установу для відбудови для реалізації 

проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" в розмірі 65,5 млн 

євро.

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

27.12 In Kyiv Utility plans to invest 102 million UAH В ЖКГ Києва планують вкласти 102 мільйони

Deputy Head of Kyiv City State Administration Ruslan Kramarenko said that in 2012 102.8 million UAH will be allocated 

to address issues of housing and utilities. According to him, in 2012 the reconstruction of 28.6 km of sewer networks, 

32 km water supply systems, replacement of eight boilers and installation of 133 heating meters will be financed.

Заступник голови КМДА Руслан Крамаренко заявив, що у 2012 році на вирішення питань житлового 

забезпечення столиці передбачається виділити 102,8 млн грн. За його словами, у 2012 році буде 

профінансовано реконструкцію 28,6 км каналізаційних мереж, 32 км водопровідних мереж, замінита 8 

котелень і встановлення 133 теплолічильників.

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

27.12 Condominiums will encompass more than 50% of residential area in three years За три роки ОСББ охоплять більш ніж 50% житлового фонду

The government believes that the most viable way to attract $ 15 billion needed for the modernization of residential 

area in Ukraine - is to pass the administration of the house to its tenants by creating condominiums. It is expected that 

within the next three years, tenants will control more than 50% of the residential area. However, analysts believe that 

the development of condominiums is inhibited by low level of awareness of residents and lack of understanding of 

responsibility for the administration of the house.

В уряді вважають, що найбільш реальним способом залучити 15 млрд дол, необхідних для модернізації 

житлового фонду Україна - це передати будинки в управління мешканцям шляхом створення ОСББ. 

Очікується, що вже в найближчі три роки мешканці будуть керувати більш ніж 50% житлофонду. Правда, 

аналітики вважають, що розвиток кондомініумів гальмує низький рівень інформованості мешканців і 

нерозуміння ними рівня відповідальності за керування будинком.

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

28.12 Ukraine could become a symbol of utility disasters Україна може стати символом комунальних катастроф

Next year, the Ukrainians are likely to forget about the reforms of housing and utility services - draft state budget for 

2012 makes it unviable. The head of the Housing and Utilities Federation of Employers of Ukraine Oleg Adamov and 

Head of trade union Alex Romaniuk expressed extreme concern that, having an idea about the situation, certain 

officials in the central government, however, continue to turn a blind eye on the problems of one of the most important 

industry of the country.

У майбутньому році українцям, швидше за все, доведеться забути про реформи житлово-комунального 

господарства - проект держбюджету-2012 робить їх нереальними. Голова Федерації роботодавців ЖКГ 

України Олег Адамов та голова галузевої профспілки Олексій Романюк висловлюють крайню 

стурбованість тим, що, маючи уявлення про ситуацію, певні кола в центральній владі, як і раніше 

закривають очі на проблеми однієї з найважливіших галузей країни.

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

29.12 Kyiv City council approved the program of modernization heating supply system of the capital for 2011-2015
Київрада прийняла програму модернізації теплоенергетики та системи теплопостачання столиці на 

2011-2015 роки
City council adopted a "Regional Programme of upgrading heating supply system of Kiev for 2011-2015." According to 

the Head of Department of Energy, energy efficiency and conservation Vyacheslav Lisovik the approved program will 

comprehensively address the problems of heating supply systems of the city.

Київрада прийняла «Регіональну програму модернізації комунальної теплоенергетики та системи 

теплопостачання Києва на 2011-2015 роки». Як заявив начальник Головного управління енергетики, 

енергоефективності та енергозбереження В'ячеслав Лісовик, затверджена програма дозволить 

комплексно вирішити проблеми систем теплопостачання міста.

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

15.12 NAER to estimate the cost of electricity production from biogas Держенергоефективності має оцінити вартість виробництва електроенергії з біогазу

According to a letter received by the Committee for Energy Independence from the Ministry of Energy and Coal 

Industry, the appeal of Ivan Nadein, the Head of the Committee for Energy Independence of Ukraine, to the Chief 

Prosecutor of Ukraine concerning the circumstances of the veto of the law on "green" tariff for electricity produced from 

biogas, will be reviewed by the State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation.

Згідно листа, отриманого Комітетом енергетичної незалежності від Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості, звернення голови Комітету енергетичної незалежності України Івана Надєїна в Генеральну 

прокуратуру України щодо обставин ветування закону про «зелений» тариф для електроенергії, 

виробленої з біогазу, розглядатиме Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
27.12 TIS Eco assembles first bio-gas cogeneration plant in Ukraine Компанія TIS Eco змонтувала першу біогазову когенераційну установку

http://www.euea-energyagency.org/
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TIS Eco has assembled a first bio-gas cogeneration plant in Ukraine on the Prymorsky solid waste landfill in Mariupol 

(Donets region). Now, the plant is being registered. Electricity generated by the company will be sold to Energomarket 

state-run enterprise. TIS Eco is also planning to build a biogas disposal plant at the second solid waste landfill in 

Mariupol. Among possible sources of financing of the development of biogas projects is borrowing from EBRD under 

the USELF program.

Компанія TIS Eco (Київська обл.) змонтувала першу в Україні біогазову когенераційну установку на 

Приморському полігоні твердих побутових відходів (ТПВ) Маріуполя (Донецька обл.). У планах компанії — 

також будівництво системи утилізації біогазу на другому полігоні ТПВ Маріуполя. Серед можливих джерел 

фінансування подальшого розвитку біогазових проектів, TIS Eco розглядає залучення кредиту ЄБРР у 

межах програми USELF.

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

19.12 Solar power to be used at EURO-2012 На Євро-2012 використають сонячну енергію

Building for journalists who will cover Euro-2012 in Kharkov, will be equipped with solar panels. A solar farm is to be 

installed on the roof of the media center and will fully provide energy for the object. The capacity of the solar power 

farm will be 107 kW, which will fully meet the needs of the building with electricity.

Приміщення для роботи журналістів, які висвітлюватимуть Євро-2012 з Харкова, обладнають сонячними 

батареями. На даху медіацентру встановлять спеціальну ферму, яка буде виробляти відповідну 

електроенергію і повністю забезпечить життєдіяльність об'єкта. Потужність сонячної ферми складе 107 

кВт, що дозволить повністю забезпечити будівлю необхідною електроенергією. 

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

21.12 Activ Solar finalizes the construction of Phase IV of the Perovo Solar Power Station Activ Solar завершила будівництво 4ої черги сонячної електростанції «Перово»

Vienna-based Activ Solar is pleased to announce the completion and commissioning of an additional 20MWp of the 

Perovo Solar Power Station in Crimea, Ukraine. The total installed capacity of the Perovo project, which started 

construction in July, has reached 80 MW. Phases I,II,III and IV are expected to produce approximately 106 000 MWh 

of clean electricity enough to meet the needs of 22000 households.

Австрійська компанія Activ Solar оголосила про завершення будівництва і початку вводу в експлуатацію 

додаткових 20 МВт сонячної електростанції «Перово». Загальна потужність станції «Перово», будівництво 

якої було розпочате в липні, на сьогодні становить 80 МВт. Планується. що черги 1,2,3 і 4 будуть 

виробляти  близько 106000 мегаватт-годин чистої електроенергії, що достатньо для задоволення потреб в 

електроенегії приблизно 22000 домогосподарств. 

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

Activ Solar finalizes the construction of Phase IV of the Perovo Solar Power Station Activ Solar представляє сонячну електростанцію в «Перово» потужністю 100 МВт 

Vienna-based Activ Solar is pleased to announce the completion and start of the commissioning of the fifth an 

additional 20MWp of the Perovo Solar Power Station in Crimea, Ukraine. The installation is Activ Solar’s third ground-

breaking project completed in 2011 and is among the largest in the world. The power station is composed of 440000 

crystalline solar photovoltaic modules connected by 1500 km of cable and installed over a 200 hectare area. The 

installation will produce 132500 MW hours of clean electricity per year, enough peak load power to cover the electrical 

needs of Simferopol, the capital city of Crimea. 

Австрійська компанія Activ Solar оголосила про завершення будівництва і початок вводу в експлуатацію 

п’ятої і завершальної фази 100 МВт сонячної електростанції в Перово (Крим). Ця установка є третім 

новаторським проектом Activ Solar, реалізованим Activ Solar у 2011 році, одним з найбільших у світі серед 

аналогів. Електростанція складається з 440000 кристалічних сонячних фотоелектричних модулів, 

з’єднаних 15000 км кабелю, і встановлених на більш ніж 200 га площі. Установка буде виробляти 132 500 

МВт годин чистої електроенергії в рік, що достатньо для задоволення планової пікової потреби в 

електроенергії Сімферополя, столиці Криму. 

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

Гідроенергетика 

20.12 Hydro power plant is being built illegally in Ivano-Frankivsk region На Івано-Франківщині нелегально будують ГЕС

Small hydro power plant is being built illegally in the course of the river Black Cheremosh near the village of 

Dzembronya in Ivano-Frankivsk region. According to the deputy, neither Ivano-Frankivsk regional council or 

Verkhovyna district council has given any decisions on granting permits required to start construction work.

У руслі ріки Чорний Черемош біля с. Дземброня на Івано-Франківщині нелегально зводять 

гідроелектростанцію. За інформацією депутата, ні Івано-Франківська обласна, ні Верховинська районна 

ради жодних рішень щодо надання дозволів, необхідних для початку будівельних робіт, не давали.  

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

25.12 In Ukraine, small hydro hydro is currently used by 5-7% В Україні гідропотенціал малих ГЕС нині використовується на 5-7%

President of "Novosvit" Alexander Nikitorovych believes that only 5-7% of small hydro power potential is currently used 

in Ukraine. Currently small hydro produces 500 million kilowatts/hours of electricity per year in Ukraine, at a time when 

small hydro potential in Ukraine is 8.3 billion kWh. hours per year, which attains to the level of 2-3 nuclear power units. 

According to the expert there is no need to build more nuclear power plants, but to recover small hydroelectric power 

plants.

Президент компанії "Новосвіт" Олександр Нікіторович вважає, що потенціал малих гідроелектростанцій в 

Україні в даний час використовується на 5-7%. В даний час в Україні малі ГЕС виробляють 500 млн. кВт. 

год електроенергії на рік, у той час коли гідропотенціал малих ГЕС в Україну становить 8,3 млрд. кВт. год 

на рік, що дорівнює 2-3 атомним блокам. З цього експерт вважає, що не потрібно більше будувати 

атомних електростанцій, а більше відновлювати малі ГЕС.

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

26.12 New small hydro PP launched in Cherkasy region На Черкащині запустили нову малу ГЕС

A small hydro power station on the River Hirskyi Tikych was put into operation in the village of Kryvi Kolina in Talniv 

district of Cherkasy region. This is the third small hydro power stations in the area, which was restored by professionals 

of "Hydr resource-K LLC" Over the period from 1 to 19 December Kryvokolinska hydropower plant produced 

approximately 27 thousand kW / h of electricity.

Малу гідроелектростанцію на річці Гірські Тікич ввели в експлуатацію в селі Криві Коліна Тальнівського 

району Черкаської області. Це вже третя мала ГЕС в районі, яка відновлена фахівцями ТОВ "Гідроресурс-

К". З 1 по 19 грудня Кривоколінська ГЕС виробила близько 27 тис. квт/год електроенергії.

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

2.12 Ukrainian Green Building Council created in Ukraine В Україні створено Раду по зеленому будівництву

The Ukrainian Green Building Council (UAGBC), which aims to develop and introduce modern eco-friendly 

construction solutions in Ukraine, has been created and now is finishing the procedure of its registration at state 

bodies. The UAGBC is an official member of the World Green Building Council (WorldGBC), a large organization 

uniting over 75 national councils all over the world. The manager for business development at Kyiv-based Knauf 

Insulation Ukraine, Hanna Dukhno, who is a member of the initiative group on the creation of the UAGBC, said the 

creation of such a body will allow the more active promotion of eco-friendly standards in Ukraine and popularize 

"green" projects.

Рада по зеленому будівництву України, діяльність якої спрямована на розробку і впровадження сучасних 

екологічно чистих будівельних рішень в Україні, була створений і в даний час завершується процедура її 

реєстрації в державних органах. UAGBC офіційно є членом Всесвітньої ради по зеленому будівництву 

(WorldGBC) - найбільшої й авторитетної організації, що об'єднує більше 75 національних Рад по всьому 

світу. У вересні 2011 р. WorldGBC привласнила українській організації початковий статус - 

«Перспективний». 

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

13.12 Ukraine is a straggler among the Eastern Partnership countries Україна пасе задніх в енергетиці серед країн Східного партнерства

The authors of the pilot edition of the Index of European integration of the Eastern Partnership countries, which was 

developed with support of International Fund "Renaissance" came to the conclusion that Ukraine, regarding the energy 

sector, is inferior to other countries of the Eastern Partnership in many ways, and demonstrates the largest gap 

between the intensity and depth of relationships with the European Union. In particular, Ukraine has received a low 

score in the implementation of EU requirements, and was left behind Armenia, Moldova and Georgia.

Автори пілотного видання Індексу європейської інтеграції країн Східного партнерства, який було 

розроблено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" прийшли до висновку, що Україна 

поступається іншим країнам Східного партнерства за багатьма показниками в енергетичній сфері, 

демонструючи при цьому найбільший розрив між інтенсивністю і глибиною зв’язків з Євросоюзом. 

Зокрема, Україна отримала низькі бали у виконанні вимог ЄС, опинившись на четвертій сходинці після 

Вірменії, Молдови і Грузії.

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

16.12 Adoption of EU environmental legislation in Ukraine to increase consumption of renewable energy
Прийняття Україною екологічного законодавства ЄС збільшило б споживання відновлюваної 

енергії
According to the international study project released by the European Commission, on the socio-economic benefits of 

enhanced environment protection in the European Neighbourhood partner countries and Russia, between 50,000 and 

150,000 lives could be saved due to reduced air pollution if the countries of the European neighbourhood made even a 

partial, voluntary adoption of EU environment legislation, with the value of other benefits ranging up to €21 billion a 

year. Positive effects of enhanced environment protection would also be significant in the water sector and waste 

recycling.

В результаті міжнародного дослідницького проекту, опублікованого Європейською комісією, щодо 

соціально-економічних переваг посилення захисту навколишнього середовища в країнах-сусідах ЄС та 

Росії було виявлено, що приблизно 50-150 тисяч життів можна було б врятувати завдяки зменшенню 

забруднення повітря, якщо б країни Європейського сусідства зробили навіть часткове, добровільне 

прийняття екологічного законодавства ЄС. Грошова вигода, включно з іншими перевагами, оцінюється  на 

рівні до 21 млрд. євро на рік. Позитивні ефекти посилення захисту довкілля також були б значними в 

секторі водопостачання та побутових відходів

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

16.12 Tigipko: Energy saving should be main project for Ukraine after Euro 2012 Тігіпко обіцяє енергозбереження після Євро-2012

According to Sergiy Tigipko, Prime Minister and Social Policy Minister, Ukraine should direct its resources to improving 

energy efficiency and reforming the utilities sector, making them a national priority, and this will help the country in 

future to charge economically justified energy tariffs for the public. He also pointed out that Euro 2012 has shown that 

Ukraine can allocate rather significant resources in the country if we want this.

За словами Сергія Тігіпка, віце-прем'єр-міністра соціальної політики, Україні необхідно сконцентрувати 

ресурси на підвищенні енергоефективності та реформі комунального господарства, зробивши їх 

національним пріоритетом. Такі заходи дозволять в перспективі перейти на економічно обґрунтовані 

тарифи на енергоносії для населення. Тігіпко вважає, що Євро-2012 показало, що Україна може виділяти 

достатньо великі ресурси і вирішувати складні проблеми в найкоротші терміни.

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

23.12 Production of "green" energy to increase by three times in 2012 Виробництво "зеленої" електроенергії в 2012 році зросте втричі

Production of "green" energy in 2012 will increase by almost three times - up to 1.017 billion kWh, provided the plans 

declared by all market participants to build new facilities will be met. As of December 23, 2011 the total installed 

capacity of solar power plants in Ukraine is 170 MW of wind farms - 117.5 MW, of small hydro power plants - 104 MW, 

of thermal power generation facilities on alternative fuels - 68 MW. Moreover, there are two industrial enterprises for 

the production of biofuel with a total capacity of about 30 tones per year.

Виробництво "зеленої" електроенергії в 2012 році зросте майже втричі - до 1,017 млрд. кВт, якщо всі 

задекларовані учасниками ринку плани з будівництва нових об'єктів будуть виконані. Станом на 23 грудня 

2011 загальна встановлена потужність українських сонячних електростанцій становить 170 МВт, 

вітропарків - 117,5 МВт, малих гідроелектростанцій - 104 МВт, об'єктів теплової генерації на 

альтернативному паливі - 68 МВт. Також в Україні діють два промислові підприємства з виробництва 

моторного біопалива загальною потужністю близько 30 тис. тонн продукції на рік.

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

23.12 The local component is a key issue for market participants RES Місцева складова є актуальним питанням для учасників ринку ВДЕ

Along with the other features of Ukrainian energy infrastructure, the important issue for the market of renewable energy 

is also a local component in ongoing projects in Ukraine. According to the president of Israeli company Sun Electra 

Peter Rosenkranz, at the initial stage the rule of local component is not difficult to follow for the companies, but a 

further increase in the share of Ukrainian goods and services will require more high-tech contractors. According to the 

CEO of "Rentehno" Eugen Ladnich, the increasing the share of local component is promising for the Ukrainian market 

as an incentive for the development of an entire industry, but this process should take into account local conditions and 

should be pursued in accordance with clear legislative mechanisms.

Поряд з особливостями української енергетичної інфраструктури, актуальним питанням для учасників 

ринку відновлюваної енергетики також є місцева складова у реалізованих в Україні проектах. На думку 

президента ізраїльської компанії Sun Electra Петра Розенкранца, на початковому етапі компаніям не буле 

складно дотримуватися правила місцевої складової, однак подальше збільшення частки українських 

товарів та послуг зажадає більш високотехнологічних підрядників. На думку генерального директора 

компанії «Рентехно» Євгена Ладніча, збільшення частки місцевої складової є перспективним для 

українського ринку як стимул для розвитку цілої індустрії, однак цей процес повинен здійснюватися з 

урахуванням місцевої специфіки і відповідно до прозорих законодавчих механізмів.

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

26.12 2011 was favorable for the development of "green energy" in Ukraine 2011-ий рік був сприятливим для розвитку «зеленої енергетики» в Україні

2011 became a landmark for the development of solar and wind power in Ukraine. A number of "green" projects were 

put into operation. However, the positive dynamics is hampered by the corruption and bureaucracy. Thus, in 2011 

Ukraine for the first time Ukraine was ranked attractive to "green" investments, accounting for Ernst & Young. The 

main catalyst for the development of "green energy" in Ukraine in 2011 was the so-called "green" tariff for sale of 

electricity derived from renewable sources.

2011 став знаковим для розвитку сонячної й вітроенергетики в Україні. В експлуатацію було введено низку 

«зелених» об’єктів. Однак позитивну динаміку гальмують корупція та забюрократизованість. Так, в 2011 

році Україна вперше потрапила до рейтингу країн, привабливих для "зелених" інвестицій, що складає 

Ernst&Young. Головним каталізатором розвитку ―зеленої енергетики‖ в Україні 2011 року був так званий 

"зелений" тариф на продаж електроенергії, отриманої з відновлюваних джерел.

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

26.12 Ukraine may ignore the Energy Community Україна може проігнорувати Енергетичне співтовариство

President Viktor Yanukovych admits that Ukraine will make decisions in the energy sector without coordination with the 

Energy Community, since Energy Community was not considering Ukraine’s position when making its decisions that 

contradicts to its charter. In turn, European Commission President Jose Manuel Barroso insists that Ukraine pursue its 

commitments undertaken when joining the Energy Community.

Президент Віктор Янукович допускає, що Україна прийматиме рішення в сфері енергетики без узгодження 

з Енергетичним співтовариством, оскільки при прийнятті Енергетичним співтовариством окремих рішень 

позицію України не було враховано, що суперечить статуту співтовариства. У свою чергу президент 

Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу наполягає на дотриманні Україною зобов'язань, прийнятих на 

себе при приєднанні до Енергетичного співтовариства.

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

28.12 "Green" electricity producers want to be exempt from taxes "Зелених" виробників електроенергії хочуть звільнити від податків

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика
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A new draft law was registered in Verkhovna Rada specifies the exempts from taxes for the taxpayers which produce 

heat / electricity using bio-fuels, as well as taxpayers who produce electricity on small hydro power plants. In addition, 

the law anticipates that the mechanism of incentives to encourage implementation of investment projects / programs 

will be applied for the projects provided that such projects are energy efficient, provide modernization or creation of 

new production, retain jobs or create new ones.

У Верховній Раді України (ВР) зареєстрований урядовий законопроект, який визначає, що право 

податкових пільг стосується платників, які виробляють теплову/електричну енергію з використанням 

біопалива, а також платників, які виробляють електроенергію на малих гідроелектростанціях. Крім того, 

передбачається, що застосування механізму надання пільг для стимулювання впровадження 

інвестиційних проектів/програм буде здійснюватися за умови, що такі проекти є енергоефективними, 

передбачають модернізацію діючого або створення нового виробництва, зберігають робочі місця, 

створюють нові.

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

International News Міжнародні новини

13.12 World growth in biofuel production could slow down significantly  Світові темпи зростання виробництва біопалива можуть значно сповільнитися

According to the International Energy Agency, in connection with uncertain prospects for the Brazilian ethanol and 

saturation of the U.S. market, global growth of biofuel production in the next five years could be significantly reduced 

compared with earlier forecasts. It is expected that the supply of biofuels will reach 2.2 million barrels per day in 2016 

and in 2010 the figure was 1.8 million barrels per day.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, у зв'язку з неясними 

перспективами для бразильського етанолу та насиченням ринку США, світові темпи зростання 

виробництва біопалива в найближчі п'ять років можуть значно знизитися в порівнянні з 

попередніми прогнозами. Як очікується, в 2016 році поставки біопалива досягнуть 2,2 мільйона барелів 

на добу, в 2010 році цей показник становив 1,8 мільйона барелів на добу.

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

16.12 China to increase electricity from alternative sources Китай збільшить до 2015 року виробництво електроенергії з альтернативних джерел

According to the "National Program of renewable energy in the 12th Five-Year Plan" China intends to increase 

production of electricity from alternative sources by 2015, in particular by increasing international cooperation in the 

development of clean energy, not limited to borrowing money from abroad and advanced technology but through fine-

tuning the cooperation in the management and regulation. Under the plan, China plans to increase by 2015 the total 

wind power capacity up to 100 million kWh (including offshore power mills - up to 5 million kW), their annual production 

of electricity - up to 190 billion kw / h, total capacity and annual development of solar power - up to 15 million kWh and 

20 billion kw / h, respectively. The total wind, solar, nuclear power and other forms of alternative energy are expected 

to generate the amount of 480 million tons of standard fuel by 2015. Experts project that after 2015 the general price 

level of renewable energy will be reduced to the level of prices for traditional energy sources.

Згідно з «Національною програмою розвитку джерел відновлюваної енергії на 12-у п'ятирічку» Китай має 

намір збільшити до 2015 року виробництво електроенергії з альтернативних джерел, зокрема, шляхом 

нарощування міжнародної співпраці в галузі розвитку чистої енергетики, не обмежуючись запозиченням 

через кордон грошових коштів і передових технологій, а налагоджуючи взаємодію у сфері управління і 

регулювання. Згідно з програмою, КНР планує довести до 2015 року загальну потужність вітряних 

електростанцій до 100 млн кВт (в тому числі потужність вітряних електростанцій на морі - до 5 млн кВт), їх 

річне вироблення електрики - до 190 млрд кВт/год, загальну потужність і річне вироблення сонячних 

електростанцій - до 15 млн кВт і 20 млрд кВт/год відповідно. Загальний обсяг вітрової, сонячної, атомної 

енергії і інших невикопних видів енергії до 2015 року планується довести до обсягу, еквівалентного 480 

млн т умовного палива. Фахівці планують, що після 2015 року загальний рівень цін відновлюваних 

енергоносіїв буде знижено до рівня цін на традиційні джерела енергії.

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

18.12 E.on to use wind farms as a tool against the expansion of "Gazprom" Вітропарки концерну E.on як засіб проти експансії "Газпрому"

The biggest German energy company E.on announced details of a comprehensive program for enhanced use of 

renewable energy sources. During the next five years E.on the will invest at least seven billion EUR in developing of 

alternative energy sources. The priority is the construction of large wind farms on the high seas off the coast near 

Europe's most important consumers of electricity. One of these wind farms will be built in German territorial waters of 

the North Sea worth a billion EUR. 80 wind generators with total capacity of 288 megawatts will be supplied by 

Siemens AG. Starting 2015 they will be able to provide electricity of about 300 000 domestic households.

Найбільша німецька енергетична компанія E.on оприлюднила деталі широкомасштабної програми 

посиленого використання відновлювальних джерел енергії. У найближчі п’ять років дюссельдорфський 

концерн інвестуватиме у розвиток альтернативної енергетики щонайменше сім мільярдів євро. 

Пріоритетним є будівництво великих вітропарків у відкритому морі біля берегів найважливіших 

європейських споживачів електроенергії. Один з таких вітропарків буде споруджено у німецьких 

територіальних водах Північного моря та коштуватиме мільярд євро. Концерн Siemens постачатиме для 

нього 80 вітрогенераторів загальною потужністю 288 мегават. З 2015 року вони зможуть забезпечувати 

струмом близько 300 тисяч хатніх господарств.

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

28.12 UN has declared 2012 the International Year of Sustainable Energy for All ООН проголосила 2012-й "Міжнародним роком сталої енергетики для всіх"

Recognizing the importance of energy for sustainable development, the United Nations General Assembly has 

designated the year 2012 as the International Year of Sustainable Energy for All. The International Year of Sustainable 

Energy for All presents a valuable opportunity to raise awareness about the importance of increasing sustainable 

access to energy, energy efficiency, and renewable energy at the local, national, regional and international levels.

У зв’язку з важливістю енергетики для сталого розвитку всіх країн, Генеральна асамблея ООН 

проголосила 2012-й "Міжнародним роком сталої енергетики для всіх". Асамблея рекомендувала всім 

державам-членам ООН в новому році підвищити рівень обізнаності про те, наскільки важливе вирішення 

завдань щодо охоплення всіх сучасним енергопостачанням, доступу до недорогих енергоресурсів, 

підвищення енергоефективності та екологічності джерел енергії.

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

21.12 Google plans $94-mn investment in solar energy Google планує інвестувати $ 94 млн. в сонячну енергетику

Online search engine titan Google, is planning to invest $94 million in the four solar energy farms located in the capital 

of California, Sacramento. The solar projects are likely to provide electricity to power over 13,000 average US homes. 

The construction on the three of the four projects is planned to be finished by early next year, and the fourth will be 

completed later in the year.

Компанія Google оголошує про намір інвестувати $ 94млн в чотири проекти сонячної енергетики, які 

реалізує в Сакраменто (Каліфорнія, США) компанія Recurrent Energy. Загальна проектна потужність 

промислових сонячних електростанцій буде становити 88 MВт, - даного обсягу енергогенерації достатньо 

для забезпечення електроенергією більше ніж 13 тис. домогосподарств.

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

Upcoming events Події

Renewable Energy Finance Forum, Berlin, February 28 - 29, 2012 Фінансовий Форум з Відновлюваної Енергетики, Берлін, 28-29 лютого

Euromoney Energy Event’s inaugural Renewable Energy Finance Forum, that will place in Berlin, Germany, February 

28-29, 2012, calls to action an assembly of high profile individuals in this sector looking to pave the way for Germany’s 

energy future. It will provide a foundation for growth as the industry grapples to create a brand new energy 

infrastructure system.

Перший Фінансовий Форум з Відновлюваної Енергетики, який проведе 

Euromoney відбудеться в Берліні, Німеччина, 28-29 лютого 2012 року, звертатиме увагу важливих персон 

до сфери відновлюваної енергетики заради енергетичного майбутнього Німеччини. Це забезпечить 

основу для зростання цієї індустрії та створення нової системи енергетичної інфраструктури.

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

East Europe Foundation announced the selection process Фонд Східна Європа оголошує конкурсний відбір

East Europe Foundation,  under the project "Clean Energy: Partnership for the future Dnepropetrovsk", announces the 

selection of trainers for implementation of projects aiming to reduce greenhouse gas emissions, introduction 

of alternative energy sources and energy efficiency

Фонд Східна Європа в рамках проекту «Чиста енергія: партнерство для майбутнього Дніпропетровщини» 

оголошує конкурсний відбір тренерів у сфері реалізації проектів зі скорочення викидів парникових газів, 

запровадження альтернативних джерел енергії та підвищення енергоефективності 

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
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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