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EUEA-news

28.02 ees Energy Engineering Solutions joins EUEA 28.02 ees Energy Engineering Solutions - новий член ЄУЕА

ees is an independent energy and engineering consulting group providing cost-effective sustainable energy 

solutions for its clients. ees strives to be the client's firsthand provider for all energy related engineering tasks. 

ees є незалежною енергетично-інженерною групою консалтингового забезпечення економічно 

ефективних стійких енергетичних рішень для своїх клієнтів. ЕЕС прагне бути безпосереднім 

постачальником для своїх клієнтів всіх енергетичних задач, пов'язаних з інженерією.

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

23.02 The energy balance of Ukraine is posted for the first time in 20 years on State Statistics Service website 23.02

На сайті Держкомстату вперше за 20 років з’явився експрес-випуск з енергетичним балансом 

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

13.02 WKN, a wind farm developer, joins EUEA 13.02 «ВКН Україна» стала членом ЄУЕА

WKN Ukraine is 100% daughter company of WKN AG, which has its head office in Germany. Company's main 

activity is the planning and development of wind farms. Project planning stands for the development of an idea up 

to the commissioning of a project.

«ВКН Україна» є 100 % дочірнім підприємством компанії «ВКН АГ», головний офіс якої знаходиться у 

Німеччині.Компанія займається проектуванням та розробкою проектів вітроенергетики. Розробка 

проекту являє собою увесь спектр робіт від ідеї до введення проекту в експлуатацію. 

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

10.02 EUEA supports an open appeal to the President of Ukraine concerning the rejection of the law of biogas 10.02

ЄУЕА підтримує відкрите звернення до Президента України стосовно відхилення закону про 

біогаз
EUEA joined the letter of appeal to the President, written on behalf of the expert group consisting of over 30 people 

with the participation of foreign experts against the abolition of green tariff for biogas.

ЄУЕА приєдналося до листа-звернення до Президента, написаного за дорученням експертної групи у 

складі понад 30 чоловік за участі іноземних фахівців щодо скасування зеленого тарифу для біогазу.

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

9.02 80% of buildings of residential area are not energy efficient 9.02 В Україні 80% будинків житлового фонду неенергоефективні

Minister for Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine Anatoliy Bliznyuk said that 80% 

of residential area building are not energy efficient. Earlier Blyznyuk reported that the Ministry of Regional 

Development, Construction and Housing and Utilities of Ukraine signed an agreement with the World Bank for 3 

million USD for the period of 3 years to promote the recovery of energy efficiency in housing sector of Ukraine.

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

Близнюк повідомив, що Україні 80% будинків житлового фонду неенергоефективні. Раніше Близнюк 

повідомив, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України підписало зі Світовим банком договір вартістю 3 млн дол. на 3 роки щодо 

сприяння відновлення енергоефективності житлового сектора України.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

20.02 The ideal energy-saving flat in Lviv 20.02 Ідеальна енергоощадна квартира у Львові

The main principle of energy consciousness of Oksana Dennis, a Lviv resident, is not how to get energy, but how to 

save it. She started to insulate her apartment about 10 years ago and now she has insulated walls, windows, floors 

and foundations, the most part of electricity in the apartment is generated from sun -  three solar collectors are 

installed on the roof.

Головним принципом екосвідомості Оксани Денис, мешканки Львова, є не як здобути енергію, а як її 

зберегти. Утеплювати квартиру вона почала близько 10 років тому і зараз у неї утеплені стіни, вікна, 

перекриття та фундамент, а основну кількість електроенергії в квартирі дає сонце:  даху вона 

встановила три сонячних колектори.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

28.02 The market for energy efficiency in housing sector is worth 8 billion UAH 28.02 Обсяг ринку енергозбереження у ЖКГ складає 8 млрд. грн.

During the 3rd Annual Adam Smith Energy Forum, chairman of the State agency for investments and management 

of national projects of Ukraine Vladyslav Kaskiv said that the total energy market of the municipal sector is about $ 

8 billion UAH. This amount is listed under a new national project, the development of which was started a few 

weeks ago and was named "Warm House". The project involves complex energy efficiency measures; the 

implementation of this project will help Ukraine to reduce gas consumption by more than 3 billion cubic meters.

Під час 3-го щорічного енергетичного форуму Адама Сміта голова Державного агентства інвестицій та 

управління національними проектами України Владислав Каськів сказав, що загальний обсяг ринку 

енергозбереження в комунальному секторі складає близько 8 млрд дол. Така сума зазначена в рамках 

нового нацпроекту, який почав розроблятися буквально декілька тижнів тому і отримав назву "Теплий 

дім". Проект передбачає комплекс заходів з енергозбереження, реалізація цього проекту допоможе 

Україні скоротити споживання газу більше ніж на 3 млрд куб. м.

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

28.02 Presentation of the project on bio-fuel boiler rooms will be held in Zaporizhya 28.02 У Запоріжжі відбудеться презентація проекту біопаливних котелень

The project includes construction of eight boiler rooms for solid-fuel facilities at the municipal buildings in Orekhov, 

Zaporizhya region.

Проект передбачає будівництво 8 котелень на твердому альтернативному паливі на об'єктах 

комунальної інфраструктури в Оріхівському районі Запорізької області.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
20.02 Artsyz in Odesa region saved half a million by using biofuels 20.02 В Арцизі на Одещині зекономили півмільйона, перевівши котельню на біопаливо

January 17, 2012, boiler room of Artsyz Central Hospital was transferred to alternative local fuel. This was possible 

as a result of the Regional Energy Efficiency Program of Odessa region for 2010-2014 and the investment project in 

the form of public-private partnership. Experts estimate that the cost for fuel for boiler room was cut in half due to 

biofuel usage.

17 січня 2012 року, котельня Арцизької центральної районної лікарні була переведена на 

альтернативне місцеве паливо. Це стало можливим в результаті реалізації Регіональної програми 

енергоефективності Одеської області на 2010-2014 роки та інвестиційного проекту у форматі державно-

приватного партнерства. За підрахунками фахівців, при ціні вугілля 1600-1800 гривень за тонну, 

біопаливо для котельні обходиться майже вдвічі дешевше.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

14.02 Active Energy sees £3 million revenues from woodchip contract in 2012 14.02 Британці планують заробити на українському біопаливі 3 млн. фунтів

Active Energy, British biomass fuel supplier shut its two UK businesses last week to concentrate on the Ukraine-

based biomass operation, blaming weak trading and a lack of orders. Active Energy Ukraine (AEU), which was 

acquired last November, has an 80,000 tonne per year contract with Polish group Medium to supply wood chips 

and it expects total revenue from the initial contract to be approximately £3 million for the 12 months of 2012.

Минулого тижня, через відсутність замовлень британська компанія-постачальник твердого біопалива 

Active Energy закрила два проекти у Великобританії, щоб зосередитися на діяльності нещодавно 

придбаної фірми в Україні, що займатиметься біомасою. Active Energy Ukraine, яка була придбана 

компанією в листопаді минулого року, має контракт з польською групою Medium Sp. Z o.o. на 

постачання деревної щепи в обсязі 80 тис. тонн на рік, а загальний дохід від контракту має скласти 

близько 3 млн. фунтів стерлінгів за 12 місяців 2012 року.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

22.02 Boom in solar energy sector promised to Ukraine 22.02 Україні обіцяють бум в сонячній енергетиці

Solar-power capacity in Ukraine is forecast to double this year, spurred by the completion of Europe’s biggest 

photovoltaic plant in December and incentives a third higher than anywhere else in the region. The country offers a 

feed-in tariff fixing a price of 46 euro cents ($0.61) a kilowatt-hour for utility-scale solar projects, 59 percent higher 

than Greece, which has the next highest rate in Europe. The rates are little changed since their introduction in April 

2009 and are fixed until 2030.

Потужність сонячної енергетики в Україні, за прогнозами, має подвоїтися цього року, що викликано 

завершенням будівництва у грудні найбільшої фотоелектричної станції в Європі та економічними 

стимулами, які на третину вищі, шіж в інших європейських країнах. В Україні "зелений тариф" 

зафіксований на рівні 46 євроцентів за кіловат-годину, що на 59% вище, ніж у Греції, яка має другий 

найвищий рівень "зеленого тарифу" в Європі. Ставки "зеленого тарифу" зафіксовані до 2030 року

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

22.02 Ukraine will actively build solar panels starting this year 22.02 Геліостанції на дахах в Україні почнуть активно будувати вже у цьому році

Director of Sales in Ukraine of French company Helios Strategia Ukraine, Olena Skrypnyk, said that in 2012 

Ukraine will actively begin the construction of solar power stations of the average capacity on the roofs of the 

buildings. In particular, in 2012 Helios Strategia plans to implement several projects in Ukraine on building of solar 

power plants on roof with total capacity of about 7 MW.

Директор з продажу в Україні французької компанії Helios Strategia Україні, Олена Скрипник, вважає, 

що в 2012 році почнеться активне будівництво сонячних електростанцій середньої потужності на дахах 

будівель. Зокрема, Helios Strategia планує в 2012 році реалізувати в Україні декілька проектів 

будівництва дахових сонячних електростанцій загальною потужністю близько 7 МВт.

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

19.02 Solar power plants received  more state investments than all Oblenergo together 19.02

Сонячні електростанції отримали від держави більше інвестицій, ніж всі обленерго разом узяті

State "Oshchad Bank" in 2011 allocated 2.6 billion UAH of investments to develop solar energy. Hence, the 

government financed more than half of the launched last year solar power generation capacities that amount up to 

100 MW. This is more than the amount that was received by all oblenergos of the country together (2.5 billion 

UAH). According to the Savings Bank, the average interest rate was 13-14% per annum.

Державний "Ощадбанк" в 2011 році виділив 2,6 млрд грн інвестицій на розвиток сонячної енергетики. 

Таким чином держава проінвестувала більше половини введених у дію в минулому році 100 МВт 

потужностей сонячної генерації. Це більше, ніж за той самий період на свої виробничі потреби 

одержали всі обленерго країни, разом узяті (йдеться про суму в 2,5 млрд. грн.). За даними Ощадбанку, 

середня ставка кредитування суб'єктів енергоринку склала 13-14% річних

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

9.02 Kindergarten in the Dnipropetrovsk region will be equipped with solar panels 9.02 Дитячий сад в Дніпропетровській області обладнають сонячними батареями

Kindergarten in Dnipropetrovsk will receive 100 thousand UAH to install solar panels on the roof. These funds will 

be allocated from the state budget under the All-Ukrainian competition of projects and programs for the 

development of local self-government in 2011.

На Дніпропетровщині дитячий садок отримає 100 000 гривень на установку сонячних батарей на даху. 

Ці кошти будуть виділені з державного бюджету в рамках Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 

розвитку місцевого самоврядування за 2011 рік.

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

24.02 Wind farm will be built in Luhansk region 24.02 На Луганщині побудують вітропарк

The construction of wind farm in Luhutyn, Lugansk region will be stated in March this year, where 12 windmills will 

be installed. The power of each facility -  2.5 mW. The estimated cost of the project is 280 million EUR, the 

payback period - 5-7 years.

У Лутугинському районі Луганської області у березні цього року розпочнеться будівництво вітропарку, в 

якому влаштують 12 повітряних двигунів. При цьому потужність кожної установки складе 2,5 мВт. 

Орієнтовна вартість проекту - 280 млн. євро. Для інвесторів термін окупності - 5-7 років.

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

22.02 The French are planning to develop wind power industry in Crimea 22.02 Французи планують розвивати вітроенергетику Криму

French company Nationale du Rhone presented to the government of the ARC the project of "full-cycle" wind power 

plant. The project anticipates development, engineering, financing, assembling and exploitation of WPP. Under the 

project, the construction of WPP with the capacity of 50 MW is planned in Kirov region with a possible capacity 

increase up to 200 MW. This investment in the project will be about 80 million USD.

Французька компанія Nationale du Rhone представила керівництву АРК інвестиційний проект повного 

циклу у сфері вітроенергетики. Він передбачає розробку, проектування, фінансове забезпечення, 

будівництво "під ключ" і подальшу експлуатацію ВЕС. Згідно з проектом, на території Кіровського 

району АРК планується будівництво ветроелектростанцій потужністю 50 МВт з можливим збільшенням 

потужності до 200 МВт. При цьому обсяг інвестицій становитиме близько 80 млн доларів.

Biomass Біомаса

http://www.euea-energyagency.org/
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For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

13.02 EBRD set to provide loan to Novoazovskiy Wind Park 13.02 ЄБРР може виділити «Вітропарку Новоазовському» 49 млн. євро

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is considering providing a senior loan to 

Novoazovskiy Wind Park in Donetsk region. The financing will enable the borrower to complete construction and 

commission additional 32.5 MW capacities at the existing wind farm located in Donetsk region. It will use proven 

technology supplied by Fuhrlander, a well known German manufacturer.

ЄБРР розглядає питання виділення кредиту ТОВ "Вітряний парк Новоазовський" у розмірі 33,3 млн. 

євро на будівництво другої черги вітроелектростанції у Донецькій області. Згідно з повідомленням, на 

реалізацію проекту може бути також спрямовано 15,5 млн. євро через Фонд чистих технологій (Clean 

Technology Fund), яким управляє банк.У повідомленні наголошується, що друга черга парку сумарною 

встановленою потужністю 32,5 МВт включатиме 13 установок Fuhrlander одиничною потужністю 2,5 

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

7.02 Wind power sector of Ukraine in 2011 7.02 Вітроенергетичний сектор України у 2011 році

2011 was a landmark for the wind energy sector in Ukraine and went into its history as a year of implementation of 

the first private industrial wind power projects (WPP) in Ukraine. According to the National Committee on Fuel and 

Energy of Crimea and Ukrainian Wind Energy Association, the installed capacity of wind power in Ukraine 

increased by 66.1 MW in 2011. Thus, the total installed wind power capacity of Ukraine at the end of 2011 reached 

151.1 MW, compared to 87.5 MW in 2010, which corresponds to 73% growth in wind power capacity.

2011 рік став знаковим для вітроенергетичного сектора України і увійшов в його історію як рік реалізації 

в Україні перших приватних проектів промислових вітроелектростанцій (ВЕС). Згідно з даними 

Республіканського комітету з палива та енергетики АР Крим, Української вітроенергетичної асоціації, в 

2011 році встановлена потужність вітроенергетики в Україні збільшилася на 66,1 МВт. Таким чином, 

загальна встановлена потужність вітроенергетики в Україні на кінець 2011 року досягла 151,1 МВт в 

порівнянні з 87,5 МВт в 2010 році, що відповідає 73% зростання вітроенергетичних потужностей.

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

2.02 German investors want to implement a project on wind power in Crimea 2.02 Німецькі інвестори хочуть реалізувати в Криму проект з вітроенергетики

Investors from Germany plan to implement the project on the development of wind power in Crimea, the project is 

worth 1 billion USD. The agreement between the Agency for Regional Development of Crimea and the German 

WKN AG envisages the construction of wind power plant with the capacity of 400 MW in Dzhankoi and 

Krasnoperekopsky regions of Crimea.

Інвестори з Німеччини планують реалізувати в Криму проект з розвитку вітроенергетики вартістю 1 

млрд дол. Угода між Агентством регіонального розвитку Криму і німецькою WKN AG передбачає 

будівництво вітроелектростанцій потужністю 400 МВт на території Джанкойського і 

Красноперекопського районів Криму.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Гідроенергетика 

10.02 Vinnytsia company launched a fifth small hydro power plant 10.02 Вінницька компанія ввела в експлуатацію п'яту малу ГЕС

"Podolsky Energy Company" Ltd. (Vinnitsa region., Tyvriv district, city Hnivan) completed the reconstruction of 

small hydro power plant on Trubiyivska river in Zhytomyr region and put it into operation. NERC adjusted total 

installed capacity of hydro power plant to 710 kW and established a "green" tariff for Trubiyivska hypdo power 

station.

ТОВ "Подільська енергетична компанія" (Вінницька обл., Тиврівський р-н, м. Гнівань) завершило 

реконструкцію Трубіївської малої гідроелектростанції в Житомирській області та ввело її в 

експлуатацію. НКРЕ скоригувала загальну встановлену потужність ГЕС підприємства до 710 кВт та 

встановила "зелений" тариф для Трубіївської ГЕС.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

29.02 DTEK will allocate 20 million UAH for energy efficiency in municipal sector 29.02 ДТЕК виділить 20 млн грн на енергоефективність у комунальному секторі

This year DTEK plans to allocate 60 million UAH for the implementation of social projects in the regions of its 

presence, which is 105% more than in 2011. During the past 6 years the company has allocated nearly 120 million 

UAH for social sphere development, not counting the cost of maintaining social facilities and environmental 

investments.

У цьому році на реалізацію соціальних проектів в регіонах своєї присутності ДТЕК планує направити 60 

млн грн, що на 105% більше ніж в 2011 р. Всього за 6 років Компанія виділила на розвиток соціальної 

сфери майже 120 млн грн, не рахуючи вартості утримання на балансі об'єктів соціальної сфери та 

екологічних інвестицій.

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

29.02 Government will support manufacturers of energy saving equipment in constraction 29.02 Уряд підтримає виробників енергозберігаючого обладнання у будівництві

Prime Minister of Ukraine Mykola Azarov said the government will support manufacturers of energy saving 

equipment in the building and construction industry. According to the Prime Minister, it is extremely important to 

create all conditions for the development of mortgage and investment in the construction industry.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що уряд підтримуватиме виробників 

енергозберігаючого обладнання у будівництві. На думку Прем'єр-міністра, зараз надзвичайно важливо 

створити всі умови для розвитку іпотеки та залучення інвестицій у будівельний комплекс.

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

26.02 Canadian company "Etis" proposes to build municipal waste treatment plant in Lviv 26.02 Канадська "Етіс" пропонує побудувати сміттєпереробний завод у Львові

Director of "Etis" Algirdas Timofeyev suggested a project that could solve the problem of domestic waste utilization 

in Lviv and its suburbs. The territory of CHP-2 could be used for plant construction, the investment is worth 58 

million EUR. The plant will process 300 thousand tonns of waste annually.  The representatives of the company 

also stressed that the Canadian firm is ready to help with co-financing.

Директор компанії "Етіс" Ольгерд Тімофеєв запропонував проект, який може вирішити проблему 

утилізації побутових відходів у Львові та поблизу мегаполісу. У Львові ж для будівництва 

сміттєпереробного заводу можна буде використати територію ТЕЦ-2, а його вартість становитиме 58 

мільйонів євро. За рік тут перероблятиметься до 300 тис. тонн відходів. Представники також 

наголосили, що канадська фірма готова допомогти максимально у співфінансуванні.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

22.01 Ukraine rejects utility hikes in IMF loan talks 22.01 Уряд готує для МВФ альтернативи підвищенню ціни на газ для населення

Vice Premier and Social Policy Minister Serhiy Tyhypko said that Kiev is against raising household utility charges 

and housing maintenance fees as a condition set by the International Monetary Fund to provide a new loan tranche. 

Tyhypko added that the Ukrainian government is working out alternative proposals to resume cooperation with the 

IMF without raising utility charges and housing maintenance fees.

Міністр соціальної політики Сергій Тігіпко повідомив, що Україна спільно із Світовим банком готує 

пропозиції для МВФ, які стануть альтернативою підвищенню тарифів на газ для населення. Водночас 

С.Тігіпко наголосив, що тарифи не підніматимуться.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
21.02 Zhytomyr will receive 10 million EUR under E5R 21.02 Житомир отримає 10 млн. євро в рамках Е5Р

February 23rd, EBRD will provide a loan up to 10 million EUR to fund priority investments aimed at reducing energy 

consumption, lower consumption of gas and electricity and improving the quality of municipal supply heating and 

hot water supply in Zhytomyr. Zhytomyr will receive funds under Eastern Partnership for energy and environment 

and will be the first municipal project in Ukraine, which will receive funding from the so-called "Swedish Initiative".

23 лютого ЄБРР надасть позику в розмірі до 10 мільйонів євро для фінансування пріоритетних 

інвестицій, спрямованих на зменшення енерговитрат, зниження споживання газу та електроенергії, а 

також покращення якості муніципальної системи постачання тепла й гарячої води в м.Житомир. Кошти 

Житомир отримає в рамках Східноєвропейського Партнерства у сфері енергоефективності та довкілля 

та стане першим муніципальним проектом в Україні, що отримає фінансування від так званої 

"Шведської ініціативи".
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

21.02 Natural gas will be replaced by biomass and biogas 21.02 У Пашкевича радять заміщувати природний газ біомасою та біогазом

Director of Department of Renewable Energy of State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine, 

Oleksiy Sherstyuk, said that efficiency improvement of natural gas in the public sector and households should be 

due to the use of fuel from biomass and wood, or biogas.

Директор Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України Олексій Шерстюк заявив, що підвищувати 

ефективність використання природного газу в бюджетній сфері та для потреб населення варто за 

рахунок використання в якості палива паливних елементів з біомаси і деревини, а також біогазу.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

20.02 Energy efficiency was demonstrated in Kyiv 20.02 В Києві продемонстрували енергоефективність

During the presentation of Kyiv’s plans on energy efficiency there was also held a demonstration of energy efficient 

fixtures and bulbs, solar panels and insulation material for roofs. Overall, the funding for energy efficiency projects 

in Kyiv in 2012 will reach about 1 billion USD, including 200 million from city budget.

Під час презентації планів Києва у сфері енергоефективності відбулася також демонстрація 

енергоефективних світильників та ламп, сонячних панелей, теплоізоляційного матеріалу для покрівлі 

будинків. В цілому фінансування заходів з енергоефективності по Києву в 2012 році складе близько 1 

млрд. грн., в тому числі з міського бюджету – 200 млн.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

18.02 Century needed to upgrade housing and utilities 18.02 На оновлення ЖКГ за наявного рівня фінансування треба сторіччя

Executive Director of the Association of Cities of Ukraine, Miroslav Pitsyk said that budget expenditures for housing 

and utilities industry decreased by 4 billion UAH 2012. According to experts with such pace of funding, 

municipalities will need 100 years in order to upgrade the key assets.

Виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик повідомив, що видатки держбюджету 

2012 року на галузь житлово-комунального господарства зменшилися на 4 млрд грн. За словами 

експерта, з такими темпами фінансування галузі органам самоврядування на оновлення основних 

фондів знадобиться 100 років.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

17.02 World Bank launches new partnership strategy for Ukraine 17.02 Світовий Банк оголосив про нову програму партнерства з Україною

The World Bank's Board of Executive Directors on February 16 discussed a new Country Partnership Strategy 

(CPS) for Ukraine covering the period of 2012-2016. The strategy proposes an investment lending program in the 

range of $500 million per annum. The International Finance Corporation (IFC) is expected to lend additional funds 

of up to $400 million annually.

Рада директорів Світового банку обговорили нову Стратегію партнерства з Україною на 2012-2016-ий 

роки. Стратегія передбачає інвестиційну програму кредитування розміром у 500 мільйонів доларів на 

рік. Як очікується, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надасть додаткові кошти у розмірі до 400 

мільйонів доларів на рік. Стратегія Світового банку також передбачає надання аналітичних і 

консультаційних послуг та технічну допомогу.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

17.02 Government will allocate funds from state budget on the heating rehabilitation of public institutions 17.02 Уряд закладе в бюджет кошти на теплову санацію держустанов

The Cabinet of Ministers delegated to the Ministries, central authorities in cooperation with the Ministry of Finance 

to provide funds for heating sanitation of public institutions when state budget will be developed. In addition, the 

government has instructed the Ministry of Energy in 3 months period to approve the conditions of wind power plants 

construction, rehabilitation of small hydropower plants, construction of bio-fuel electricity and heat generating 

stations, which are carried out under the State program on energy efficiency and renewable energy development for 

2010-2015.

Кабінет міністрів України доручив міністерствам, центральним органам влади спільно з Мінфіном 

передбачати, при розробці державних бюджетів, кошти на теплову санацію будівель держустанов. Крім 

того уряд доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості у тримісячний термін затвердити 

стан будівництва вітрових електростанцій, реконструкції малих гідроелектростанцій, будівництва 

біопаливних електро-та теплогенеруючих станцій, що здійснюється в рамках Державної цільової 

програми енергоефективності та розвитку відновлюваної енергетики на 2010-2015 рр..

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
13.02 EU will give Ukraine more than 1.5 million  EUR on energy efficiency 13.02 ЄС надасть Україні понад 1,5 млн євро на енергоефективність

EU will allocate more than 1.5 million EUR to Ukraine for the implementation of energy efficiency projects. Overall 

in the EU project "Support of energy efficiency measures in small towns of Ukraine" are involved 10 Ukrainian cities 

in different regions. The project covers almost the entire territory of Ukraine. Energy efficiency projects are 

implemented in the cities Hola Prystan (Kherson region), Burshtyn and Dolyna (Ivano-Frankivsk region), Rachiv 

(Zakarpatia region), Zelenodolsk (Dnipropetrovsk region), Kopychyntsi and Borshchiv (Ternopil region), Zorynsk 

(Luhansk region) Yagotin (Kiev region), Novoselytsia (Chernivtsi region).

Євросоюз надасть Україні понад 1,5 млн євро на реалізацію заходів з енергоефективності. Загалом у 

проекті ЄС "Підтримка заходів з енергоефективності у малих містах України" беруть участь 10 

українських міст районного значення з різних областей. Проект охоплює майже всю територію України. 

Заходи з енергоефективності реалізовуватимуться в містах Гола Пристань (Херсонська область), 

Бурштин та Долина (Івано-Франківська область), Рахів (Закарпатська область), Зеленодольськ 

(Дніпропетровська область), Копичинці та Борщів (Тернопільська область), Зоринськ (Луганська 

область), Яготин (Київська область), Новоселиця (Чернівецька область).

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
10.02 Parliament abolished the law on electricity tariffs from biogas 10.02 ВР скасувала закон про тарифи на електроенергію з біогазу

Verkhovna Rada of Ukraine rejected the law of Ukraine "On Amendments to Article 17-1 of the law of Ukraine "On 

Electricity" to improve the system of electricity tariffs produced from biogas. This law was adopted October 6, 2011. 

Next day, on October 27, the President of Ukraine returned it to the Parliament of Ukraine with his veto and 

suggested to Parliament to abolish it. Parliament of Ukraine supported the proposal.

Верховна Рада України відхилила закон України «Про внесення змін до статті 17-1 закону України «Про 

електроенергетику» щодо вдосконалення системи тарифоутворення на електроенергію, яка 

виробляється з біогазу». Даний закон було ухвалено 6 жовтня 2011 року, а 27 жовтня Президент 

України повернув його до парламенту України зі своїм вето, запропонувавши депутатам скасувати 

його. Парламент України підтримав цю пропозицію.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

10.02 Government may allocate 3.4 million cubic meters of forest for solid biofuels 10.02 Уряд може виділити 3-4 млн. кубометрів лісу на тверде біопаливо

Prime Minister of Ukraine Mykola Azarov said that the government will consider providing quotas for timber for 

manufacturers of solid biofuel. The timber will be allocated by the State Agency of forest resources in the amount of 

3-4 million cubic meters a year. Azarov said that the government will do its best to provide the profitability of biofuel 

production.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що уряд розгляне можливість надання виробникам 

твердого біопалива квоти на деревину, яку реалізує Держагентство лісових ресурсів, в обсязі 3-4 млн 

куб. м. на рік.  Азаров додав, що уряд зробить усе можливе для того, аби виробництво твердого 

біопалива було прибутковим.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

9.02 EBRD extends $50mn loan to UkrEximBank for energy efficiency of SMEs 9.02 ЄБРР виділив 50 млн. дол. на енергоефективність малого та середнього бізнесу

EBRD provided a five-year USD 50 million loan to UkrEximBank. The loan will support lending to small businesses 

across the country. Eligible small and medium-sized enterprises (SMEs) will be able to receive loans from 

UkrEximBank loans of up to USD 3 million to implement energy efficiency projects.

ЄБРР надав "Укрексімбанк" кредит на 5 років на суму 50 млн дол. Кредит буде використаний для 

кредитування підприємств малого та середнього бізнесу (МСБ) в масштабах країни. Підприємства, які 

відповідають вимогам, зможуть отримати в "Укрексімбанку" кредит у розмірі до 3 млн дол. на 

реалізацію проектів енергоефективності.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

9.02

Ministry of Regional Development agreed with the World Bank to improve energy efficiency in housing and 

communal services sector 9.02

Мінрегіонбуд домовився зі Світовим банком про вдосконалення енергоефективності у ЖКГ
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Ministry of Regional Development signed an agreement with the World Bank to facilitate the development of energy 

efficiency of housing sector in Ukraine. The principal executor of the "Energy Efficiency in Residential Area of 

Ukraine" is International Finance Corporation (IFC). In addition, this project is implemented with financial 

assistance of the State Secretariat for Economy of Switzerland (SECO). Total project cost is 3 million USD, 

duration - 3 years.

Мінрегіонбуд підписало зі Світовим банком договір щодо сприяння відновлення енергоефективності 

житлового сектора України. Безпосереднім виконавцем проекту "Енергоефективність у житловому 

секторі України" є Міжнародна фінансова корпорація (IFC). Крім того, цей проект впроваджується за 

фінансової допомоги Державного секретаріату Швейцарії у справах економіки (SECO). Загальна 

вартість проекту становить 3 млн дол. Проект розрахований на 3 роки.

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

2.02 Effective energy consumption may be ensured only by Ukrainian producers 2.02

Ефективне споживання енергії може бути забезпечено тільки завдяки українським виробникам

Director of the Bleyzer Foundation, Oleh Ustenko, said that reduction of energy consumption in Ukraine is only 

possible through import substitution, in other words, stimulation of internal production. Just in this way the 

government could reach the expected results in the energy efficiency sphere by the end of the current year. He 

added that economic logic of the government allows expecting substantial results in the energy efficiency already by 

the end of 2012.

Директор Фонду Блейзера, Олег Устенко, зазначив, що скорочення споживання енергії в Україні 

можливе тільки через стимулювання внутрішнього виробництва. Тільки таким чином уряд зможе 

досягти очікуваних результатів у сфері підвищення енергоефективності на кінець поточного року. Він 

додав, що економічна логіка уряду дозволяє очікувати істотних результатів в сфері енергоефективності 

вже до кінця 2012 року.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 
Energy Community Енергетичне Співтовариство

28.02 Energy Community plans to present a report on Ukraine in September 28.02 Енергоспівтовариство планує у вересні представити звіт по Україні

Energy Community Secretariat plans to present officially a report on implementation of Ukrainian commitments 

made before entering the association in September this year. According to Deputy Director and Head of Legal 

Department of Energy Community Secretariat, Dirk Bushle, Ukraine lacks the necessary reforms in the energy 

sector, which is essential for investors, committed government and indeed partnership relationship with the Energy 

Community.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства планує у вересні поточного року офіційно представити звіт 

про виконання Україною зобов’язань, взятих при вступі до об’єднання. За словами заступника 

директора та керівника юридичного департаменту Секретаріату Енергетичного Співтовариства Дірка 

Бушле, Україні не вистачає необхідних реформ в енергетичному секторі, що є необхідною умовою для 

інвесторів, рішучості влади у багатьох питаннях та дійсно партнерських відносин з Енергетичним 

Співтовариством.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
International News Міжнародні новини

28.02 EU Parliament backed energy saving proposals 28.02 В Європарламенті підтримали пропозиції з енергозбереження

Members of the European Parliament backed a set of energy saving proposals on Tuesday, clearing the way for a 

possible deal by the end of June on a law that could boost jobs and household incomes and cut fuel import bills. 

Denmark, holder of the EU presidency, has set as a priority for its six months in office achieving political agreement 

to improve energy efficiency through measures such as building renovation

Члени Європейського парламенту підтримали набір пропозицій з енергозбереження, що до кінця 

червня відкриває шлях до можливої угоди щодо закону, який міг би дозволити підвищити доходи 

домогосподарств та скоротити рахунки за імпорт палива. Данія, яка головує в ЄС, встановила 

пріоритет на шість місяців роботи, щоб досягти політичної угоди для покращення енергоефективності 

через такі заходи, як реконструкція будівель.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

22.02 Poland attracts investors in development of wind power 22.02 Польща залучає інвесторів у розвиток вітрової енергетики

Poland has attracted 47 applications from investors interested in developing wind energy projects off its Baltic 

coast. The new concessions could help reduce the country’s heavy dependence on coal for its power generation 

and move closer towards its EU-obliged target to increase the share of renewables in its energy mix to 15.5% by 

2020.

Польща отримала 47 пропозицій від інвесторів, які зацікавлені в розвитку проектів вітрової енергетики 

поблизу узбережжя Балтійського моря. Нові концесії можуть допомогти скоротити сильну залежність 

країни від вугілля у генерації електроенергії, а також швидше просуватися до обов’язкової цілі ЄС зі 

збільшення частки відновлюваних джерел в енергетичному балансі до 15,5% в 2020 році.

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

20.02 EU made a step to transparency of energy contracts 20.02 ЄС зробив крок до прозорості угод в енергетиці

Industry ministers from the 27-nation bloc approved a plan by the European Commission that aims "to help fight 

corruption, abuse of public resources and money-laundering". The proposal calls for some 600 listed and non-listed 

firms involved in the extractive industry or in logging primary forests to disclose payments they make to 

governments in each country where they operate and for each project.

Міністри промисловості з 27 країн ЄС підтримали план Європейської Комісії, що має на меті "допомогти 

боротися з корупцією, зловживанням державними ресурсами та відмиванням грошей". Пропозиція 

закликає близько 600 компаній видобувної промисловості розкривати платежі, які вони заключають з 

урядами в кожній країні, де вони здійснюють діяльнімть, та за кожен проект.

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

15.02 In 2011, 68% of new “green energy” power were installed in EU 15.02 У 2011 встановлено 68% нових «зелених» потужностей у ЄС

During 2011, 68% of new “green energy” generating capacities were installed in EU. The capacity of "green" 

facilities was 32 GW, which is 10 times more than in 2000 - 3.5 GW. It is predicted that by 2020 the EU will receive 

34% of the required energy from renewable energy sources.

Протягом минулого року в країнах Євросоюзу було інстальовано 68% сонячних і вітрових 

електроенергетичних потужностей. Потужність «зелених» об'єктів склала 32 ГВт, що в 10 разів більше 

показників 2000 року - 3,5 ГВт. Прогнозується, що до 2020 року ЄС буде отримувати 34% необхідної 

енергії з ВДЕ.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

7.02 The growth rate of wind power industry in the EU amounted to 11% in 2011 7.02 У 2011 році показник зростання вітроенергетичної галузі в ЄС склав 11%

New wind turbines with total capacity of 9616 MW have been put into operation on the territory of EU Member 

States throughout 2011. Germany still has the largest number of wind turbines, followed by Spain, France, Italy and 

the UK.

Протягом всього 2011 року на території держав-членів ЄС були введені в експлуатацію нові 

вітроенергетичні установки загальною потужністю 9616 МВт. Німеччина як і раніше володіє найбільшою 

кількістю вітрогенераторів, за нею йдуть Іспанія, Франція, Італія та Великобританія.

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

The Third European-Ukrainian Energy Day, May 29-30, Kyiv III Європейсько-Український Енергетичний День, 29-30 травня, Київ

European-Ukrainian Energy Day is the annual joint project of EUEA and Conference House Company. In 2010 – 

2011 the Conference became the most prominent and representative forum in Ukraine, which gathered the best 

Ukrainian and international experts in energy efficiency and alternative energy.

Європейсько-Український Енергетичний День - щорічний спільний проект ЄУЕА і Conference House. У 

2010-2011 роках конференція стала найбільш помітним і представницьким форумом в Україні, який 

зібрав кращих українських та міжнародних експертів з питань енергоефективності та альтернативної 

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

Forum and Exhibition "Biofuels. Innovative Technology", Zaporizhya, 14-16 March Форум-виставка "Біопаливо. Інноваційні технології", Запоріжжя, 14-16 березня

The event purpose is to form inter-regional communication platform for discussion of biofuel project prospectives. 

Subject of the Forum: raw materials for biofuel, design, equipment and technology, heating system.

Мета форуму - формування міжрегіональної комунікаційної площадки для обговорення перспектив 

реалізації проектів біопаливної галузі. Тематика: сировина для виробництва біопалива, проектування, 

обладнання та технології, системи опалення на біомасі.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

WasteECo-2012. Cooperation for Waste Issues, March 28–30, 2012 Міжнародна виставка і конференція WasteECo-2012

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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