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30.03 EUEA published the Position Paper on Energy Community Treaty 30.03 ЄУЕА опублікувала Принципові положення щодо Договору про Енергетичне Співтовариство

Implementation of EU Directives in the sectors of Energy Efficiency and Renewable Energy is an integral part of 

Ukraine’s obligations under the Energy Community Treaty (ECT), in parallel to reaching the goal of establishing 

transparent energy market. Therefore, EUEA Position Paper on Energy Community Treaty focuses on measures tah 

tneed to be taken on energy efficiency and renewable energy sources.

Впровадження директив ЄС в галузях енергоефективності та відновлюваних джерел енергії є 

невід`ємною частиною зобов`язань України зазначених в Договорі про Енергетичне Співтовариство, та 

водночас, досягнення наступної мети – встановлення прозорого ринку енергетики. Тому ЄУЕА в 

документі «Принципові положення щодо Договору про Енергетичне Співтовариство» висвітлило бачення 

першочергових заходів, які необхідно вжити для дотримання умов Договору.

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

14.03 EUEA published the Position Paper on Stimulating Bioenergy Development in Ukraine 14.03 ЄУЕА опублікувала Принципові положення щодо розвитку біоенергетичного сектору в Україні

At present the development of the bioenergy sector in Ukraine is confronted with: different bottlenecks, gaps in the 

existing legislation regarding bioenergy, lack of experience, access to necessary information, infrastructures, absence 

of effective mechanisms for the engagement of overseas investments into bioenergy sector.  Negotiation of these 

barriers requires implementation of a certain number of tools and mechanisms. EUEA Position Paper on Stimulating 

Bioenergy Development in Ukraine gives the view of the list of high priority measures that have to be implemented.

На сьогодні, на шляху до розвитку біоенергетичного сектору в Україні є багато перешкод, таких як: 

прогалини в існуючих законопроектах щодо біоенергетики, нестача досвіду, недостатній доступ до 

інформації, інфраструктури, відсутність ефективних механізмів залучення закордонних інвестицій в 

біоенергетику. Подолання цих перешкод потребує певних дій та рамкових механізмів. Тому ЄУЕА у 

документі «Принципові положення щодо розвитку біоенергетичного сектору в Україні» висвітлило 

бачення першочергових заходів, які необхідно вжити.

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

14.03 EUEA held press-conference on the subject of "Bioenergy can solve the issue of energy security in Ukraine" 14.03

ЄУЕА провела прес-конференцію на тему "Біоенергетика може вирішити питання енергетичної 

безпеки України"

Dave Young, Chairman of EUEA during the press-conference stressed that the green tariff for generation of electricity 

from biomass was a positive step forward for the enabling schemes to be developed and apart from being expanded 

to cover more biomass options (such as biogas, gasification etc). In turn, Edward Klaeger, a member of EUEA Board, 

Chief Executive Officer of Alter Energy Group claimed that Ukraine had a tremendous amount of readily available and 

harvestable biomass supply, which, if properly utilized, could be a major contributor to its energy security.

Дейв Янг, Голова Ради ЄУЕА, під час прес-конференції заявив, що «зелений» тариф на виробництво 

електроенергії з біомаси, який працює сьогодні в Україні, - позитивний крок, але його треба поширити на 

увесь спектр біоенергетики, включаючи біогаз та газифікацію. Едвард Клаегер, Член Ради ЄУЕА, 

Виконавчий директор AlterEnergy Group в свою чергу наголосив, що Україна має величезну кількість 

доступної промислової біомаси, що при правильному використанні може стати одним із основних 

факторів енергетичної безпеки країни.

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

2.04 Kharkiv will implement energy-saving technologies worth 40 million 2.04 Харківщина впровадить енергозберігаючих технологій на 40 мільйонів

Kharkiv submitted documents to the Cabinet of Ministers to receive funding worth more than 40 million UAH for the 

implementation of energy saving technologies.

Харківська область повністю оформила і подала на розгляд до Кабінету міністрів пакет документів, який 

дозволить отримати фінансування більш ніж на 40 млн грн для впровадження енергозберігаючих 

технологій.

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

2.04 Thermo-modernization of residential buildings will improve Kyiv's ecology 2.04 Тепломодернізація будинків покращить екологію Києва

The thermo-modernization of buildings in the capital's residential neighborhoods Vynohradar, Minskyi and Teremky is 

planned. Vyacheslav Lisovyk, a head of Main Department of Energy, Energy Saving and Energy Efficiency, said that 

thermo-modernization will decrease the heat consumption by half, and reduce CO2 emissions by 118 tons per year 

and therefore benefit the ecology of Kyiv. The project is worth 1.46 billion USD and will last during 2012-2014.

У столичних житлових масивах Виноградар, Мінський та Теремки заплановано проведення 

тепломодернізації будинків. Начальник Головного управління енергетики, енергозбереження та 

енергоефективності В'ячеслав Лісовик зазначив, що Тепломодернізація дозволить вдвічі скоротити 

споживання теплової енергії, а скорочення викидів СО2 на 118 тис. тонн на рік та сприятливо позначиться 

на екології Києва. Реалізація проекту вартістю 1,46 млрд. грн. триватиме протягом 2012-2014 рр..

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

2.04 Energy efficiency projects in the area of heat supply were developed for Ukrainian cities 2.04 Для українських міст розробили проекти підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання

Energy efficiency projects in the area of heat supply were presented at the meeting of the Coordination Group of the 

Eastern European Partnership Fund for Energy Efficiency and Environment in Ukraine. At the moment, these projects 

are designed for Dnepropetrovsk, Odesa, Sevastopol, Donetsk, Cherkasy, Zhytomyr, Kryvyi Rih, Lugansk, 

Severodonetsk.

На засіданні Координаційної групи Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та 

навколишньому середовищу в Україні були представлені проекти підвищення енергоефективності у сфері 

теплопостачання. На даний момент такі проекти розроблені для Дніпропетровська, Одеси, Севастополя, 

Донецька, Черкас, Житомира, Кривого Рогу, Луганська та Сєвєродонецька.

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

26.03 Kyivenergo needs to replace 60% of pipelines of its heating networks 26.03 Київенерго потрібно замінити 60% трубопроводів теплових мереж

The German-based company Energieconsulting Heidelberg International (ECHI) has recommended that Kyivenergo 

replace 60% of the pipelines in the Kyiv heating networks. ECHI made the recommendations to Kyivenergo after 

performing a technical audit of Kyiv's heating networks. ECHI also recommended phasing out the city's central heating 

units, gradually replacing them with individual ones, and equipping buildings with heat meters. The approximate 

budget of the project is UAH 10.1 billion.

Компанія ECHI (Energieconsulting Heidelberg International) (Німеччина) рекомендує Київенерго замінити 

60% трубопроводів у теплових мережах Києва. Відповідні рекомендації компанія ECHI надала 

"Київенерго" після проведення технічного аудита теплових мереж у Києві. ECHI також порекомендувала 

поступово відмовитися від центральних теплових пунктів, поступово замінюючи їх на індивідуальні, при 

цьому будинки мають бути оснащені приладами обліку тепла. Орієнтовна сума реалізації проекту 

становить 10,1 млрд гривень.

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

5.03 Cherkasy will educate the heads of condominiums 5.03 У Черкасах навчатимуть голів ОСББ

Cherkasy City Council initiated the training for heads of local condominiums. Initial training will be carried out at 

Cherkasy State Technological University. Upon the completion of the training the heads of condominiums will receive 

special certificates.

 У Черкасах міська влада ініціює навчання голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. 

Фахова підготовка здійснюватиметься на базі Черкаського державного технологічного університету. Після 

проходження навчання видаватимуться сертифікат про підвищення кваліфікації.

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

3.04 Fantastic biofuel projects of Ukrainian authorities 3.04 Фантастичні біопаливі проекти української влади

The need of improving Ukrainian energy independence forces the Government to think regularly about alternative 

energy sources. Mykola Prysiazhniuk, Minister of Agricultural Policy and Food of Ukraine, said that the overproduction 

of sugar beets, which appeared due to restriction of Ukrainian sugar export to the market of Customs Union, can be 

used for biofuel production. Experts admit such possibility, but wonder where the authorities will take funds for millions 

subsidies for market development.

Необхідність підвищення енергетичної незалежності Україні змушує уряд регулярно згадувати про 

альтернативні джерела енергії. Міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк 

заявив, що надлишок виробництва цукрових буряків, що виник у зв'язку з обмеженням експорту 

українського цукру на ринок Митного союзу, може бути використаний для виробництва біопалива. 

Експерти допускають таку можливість, але цікавляться, звідки влада візьме кошти на мільйонні субсидії 

для розвитку ринку.

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

5.03 Volyn will be planted by energy willow 5.03 Волинь засаджуватимуть енергетичною лозою

Last year 996 energy saving projects worth almost 54 million UAH were implemented in public institutions in Volyn 

region. 91 units of energy generation equipment were replaced. Moreover, the region also grows energy willow that 

occupies 248 hectares. The region plans to build biomass plant under the project “Energy from biomass”.

Минулого року на Волині в закладах бюджетної сфери було втілено 996 енергозберігаючих проектів на 

майже 54 мільйони гривень. Було замінено 91 одиницю енергогенеруючого обладнання. В області також 

вирощується енергетична лоза. Зараз під неї зайнято 248 гектарів. В рамках проекту «Енергія біомаси» 

планується будівництво заводу.

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

3.04 Activ Solar completes 31.55 MW Mityaevo Solar PV power station 3.04 Activ Solar завершила будівництво 31,55 МВт сонячної електростанції "Мітяєво"

Activ Solar announced today the completion and start of commissioning of a 31.55 megawatt (MW) solar photovoltaic 

(PV) power station located in the village of Mityaevo, Crimea (Ukraine). Activ Solar acted as turn-key EPC provider 

and will operate the facility going forward.

Австрійська компанія Activ Solar заявила про завершення будівництва і початку процесу введення в 

експлуатацію 31,55 МВт сонячної фотовольтаїчної електростанції розташованої в селі Мітяєво, АРК 

(Україна). Activ Solar надавала послуги з проектування, закупівель та будівництва під ключ. Надалі 

компанія забезпечуватиме експлуатацію об'єкта.

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

15.03 Myronivsky Hliboproduct mulling construction of large roof solar station in Vinnytsia region 15.03

Миронівський хлібопродукт обмірковує будівництво великої сонячні станції у Вінницькій області

Oleksandr Dombrovsky, a head of energy saving department at the Myronivsky Hliboproduct (MHP) holding says that 

MHP could build a 100 MW solar power station on the roofs of its poultry complex near Ladyzhin (Vinnytsia region).

Олександр Домбровський, керівник енергозберігаючих проектів холдингу Миронівський хлібопродукт 

(МХП) каже, що МХП роздумує над тим, щоб побудувати 100 МВт сонячну електростанцію на дахах 

їхнього птахокомплексу поруч Ладижина (Вінницька область).

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

3.04 EBRD and "Eco-Optima" plan the joint construction of Starosambirskyi wind farms 3.04 ЄБРР і "Еко-Оптіма" планують спільне будівництво Старосамбірської ВЕС

EBRD and "Eco-Optima" (Lviv) are going to sign a loan agreement for the construction of wind power plant with the 

capacity of 12.5 MW in Starosambirskyi district of Lviv region in April. The project of "Eco-Optima" involves the 

installation of five wind turbines with the generation capacity at 2.5 MW each.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і ТОВ "Еко-Оптіма" (Львів) мають намір у квітні 

поточного року підписати кредитну угоду для будівництва вітрової електростанції потужністю 12,5 МВт в 

Старосамбірському районі Львівської області. Проект компанії "Еко-Оптіма" передбачає установку 5 

вітрогенераторів потужністю 2,5 МВт кожний.

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

2.04 Lugansk region received land for wind park 2.04 Луганщина отримала землю під вітропарк
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The land for the construction of wind farm was allocated in Krasnodonsk district, Lugansk oblast, and now the first 

installation is being constructed in order to confirm project data and start instalation process of other turbines. 

Currently, two such projects are being implemented here - the construction of "Krasnodjnskiy wind farm" with the 

capacity of 400 MW and solar power plants with the capacity 10 MW.

У Краснодонському районі виділено земельну ділянку під будівництво вітропарку, і зараз там йде 

закладка першої установки, робота якої дозволить підтвердити проектні дані і почати будівництво 

наступних установок. Зараз тут реалізуються два такі проекти - будівництво «Краснодонського 

вітропарку» потужністю 400 МВт і сонячної геліоелектростанції потужністю до 10 МВт.

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

29.03 Wind park "Ochakivsky" to begin installation of five wind turbines in July 29.03 У липні вітропарк "Очаківський" приступить до монтажу п'яти вітрогенераторів

Director of "Wind Park "Ochakivsky" Vladimir Podgurenko informed that installation of five wind turbines is planned in 

July. Wind turbines with total capacity of 12.5 MW are imported and will be installed at the site near the village of Tuzla 

(Berezanskii district, Mykolaiv region).

Директор ТОВ "Вітряний парк "Очаківський" Володимир Подгуренко повідомив, що в липні планується 

монтаж п'яти вітроустановок. Вітрогенератори загальною потужністю 12,5 МВт вже імпортовані і будуть 

встановлені на майданчику біля села Тузли (Березанський р-он Миколаївської області).

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

2.04 EBRD intends to lend funds for construction of small hydropower plants in Ukraine 2.04 ЄБРР має намір кредитувати будівництво малих ГЕС в Україні

EBRD intends to provide a loan for construction of small hydro power plants (HPP) in Ukraine. Project manager of 

EBRD stressed that the bank always pay attention on the environmental effects of projects and holding independent 

public consultations.

ЄБРР має намір кредитувати будівництво малих гідроелектростанцій (ГЕС) в Україні. Менеджер проекту 

ЄБРР підкреслила, що банк завжди приділяє значну увагу питанням впливу проектів на навколишнє 

середовище і належного проведення консультацій з громадськістю.

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

27.03

Project materials for construction of small hydropower plants in the Carpathians rivers will be coordinated 

with public 27.03

Проекти будівництва малих ГЕС на карпатських річках узгодять з громадскістю

Ministry of Ecology and Natural Resources reported that the construction of small hydro power plants in the 

Carpathians rivers will not be approved by regional bodies of the Ministry of Ecology without public discussion. Nikolai 

Zlochevsky instructed the heads of regional branches in Zakarpattya, Lviv, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi regions to 

hold a meeting on April 2 with environmental NGOs to inform them and coordinate documents on the construction of 

small hydropower plants on the Carpathians rivers.

Міністерства екології та природних ресурсів повідомило, що проекти будівництва малих ГЕС на 

карпатських річках не затверджуватимуться територіальними органами Мінприроди без попереднього 

громадського обговорення. Микола Злочевський доручив керівникам територіальних управлінь у 

Закарпатської, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях провести вже 2 квітня зустріч з 

екологічними громадськими організаціями, щоб інформувати їх та узгодити документи про будівництво 

малих ГЕС на карпатських річках.

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

3.04 Prospects for the development of «smart grid» technology in Ukraine 3.04 Перспективи розвитку технології «smart grid» в Україні

The experts invited media representatives for a press lunch, "Smart Grid" or how much Ukraine pays for electricity 

losses", during which was presented the innovative technology of «smart grid» in detail. Director of EUEA Elena Rybak 

and Peter Kňažko, Director of Smart Grids in Central and Eastern Europe of General Electric Energy noted the 

importance of energy-loss reduction in the grids which is caused by the inefficient structure of grids and old electricity 

Експерти запросили представників ЗМІ на прес-ланч «Розумна мережа» або скільки Україні обходиться 

втрата електроенергії», під час якого детально розповіли про інноваційні технології «smart grid». Директор 

ЄУЕА Олена Рибак і Пітер Княжко, Директор департаменту розумних мереж у Центральній та Східній 

Європі компанії General Electric Energy відзначили важливість прагнення до скорочення втрати For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

27.03 Anatoly Bliznyuk: While the system does not become someone else's business, it won’t succeed 27.03 Анатолій Близнюк: Поки система ЖКГ не стане чиїмось бізнесом, вона буде валитися

Anatoly Bliznyuk told in detail how prices are calculated for housing and utilities services and listed the main problems 

faced by Ministry. He also mentioned the key benefits of creating condominiums. Bliznyuk also noted that housing and 

utilities system has brought losses worth 12 billion UAH last year.

Анатолій Близнюк детально розповів, як формуються тарифи в системі ЖКГ, перерахував головні 

проблеми, з якими стикається його міністерство, та розповів, у чому переваги створення ОСББ. Від також 

зазначив, що система ЖКГ за рік принесла 12 мільярдів збитків.

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

27.03 By 2030, 9% of electricity will be generated from renewable energy sources 27.03 У 2030 році 9% електроенергії України буде отримано з відновлювальних джерел

Mykyta Konstantinov, a Director of the strategic policy, investment and nuclear energy complex department at the 

Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine, announced that the installed capacity of the power plants that run on 

alternative and renewable energy sources will increase to 9% or 6 GW by 2030. He added that wind turbines will 

produce 3.5 GW of energy, solar 2 GW and small hydropower plants up to 0.6 GW.

Директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Микита Константинов повідомив, що 

встановлена потужність електростанцій, які працюють на нетрадиційних та відновлювальних джерелах 

енергії, до 2030 року зросте до 9%, або до 6 ГВт. Зокрема, за його словами, вітроенергетичні установки 

вироблятимуть 3,5 ГВт енергії, сонячні - 2 ГВт, малі ГЕС - до 0,6 ГВт.

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

27.03 New Energy Strategy will be ready in May 27.03 Нова енергетична стратегія буде готова у травні

Mykyta Kostiantynov announced that work on the updated Energy Strategy of Ukraine until 2030 will be completed in 

May this year. Kostiantynov said that the main goals set by the government in the updated energy strategy until 2030 

have not changed: those are, first and foremost, increasing energy independence of the state, meeting the demand for 

electricity and other forms of energy in economic growth conditions.

Микита Костянтинов заявив, що робота над оновленою Енергетичною стратегією України до 2030 року 

буде завершена в травні цього року. Kостянтинов сказав, що основні цілі, поставлені урядом в оновленій 

енергетичний стратегії до 2030 року не змінилися: це, насамперед, підвищення енергетичної 

незалежності держави, задоволення попиту на електроенергію та інші види енергії в умовах економічного 

зростання.

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

27.03 6th Joint Report on the implementation of the EU-Ukraine Memorandum on Energy Cooperation 27.03 6-й спільний звіт про виконання Меморандуму Україна-ЄС щодо енергетичного співробітництва

On March 22, 2012 the European Commissioner for Energy Günter Öttinger met with the Minister of Energy and Coal 

Industry of Ukraine Yuriy Boyko to review bilateral energy relations and to sign the 6th Joint Report on the 

implementation of the EU-Ukraine Memorandum of Understanding on Energy Cooperation during 2011.

22 березня 2012 року в Брюсселі комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер і міністр енергетики та 

вугільної промисловості України Юрій Бойко підписали Шостий спільний звіт про виконання Меморандуму 

між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2011 року.

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

22.03 State energy saving expertise might be payable 22.03 Держекспертизу з енергозбереження планують зробити платною

Vekhovna Rada is planning to set fees for the state energy saving expertise. According to the draft law, the 

requirements for determining price for state energy saving expertise to be established by Cabinet of Ministers.

Верховна Рада планує встановити плату за проведення державної експертизи з енергозбереження. 

Згiдно iз законопроектом, вимоги до визначення вартостi послуг iз проведення держекспертизи з 

енергозбереження встановлює Кабiнет Мiнiстрiв.

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

21.03 Even after modernizations of district heating Ukrainians will pay 68% more 21.03 Навіть після тепломодернізації українці платитимуть за опалення на 68% більше

The World Bank estimated that modernization of district heating in Ukraine will cost the average family about 70 euro 

per year, which will reduce heat consumption by 50%. However, due to the increase of energy prices, Ukrainian 

citizens will still pay more than they do now – by about 68%. However, without reforms, the cost of heating will be 

available for only 70% of consumers in 10 years. The Government believes that the reform will cost Ukrainians at least 

twice as much, agreeing, however, that the problem must be solved, although the state budget is tight at the moment.

У Світовому Банку підрахували, що енергетична модернізація житлових будинків в Україні обійдеться 

середній сім'ї в 70 євро на рік, що дозволить скоротити на 50% споживання тепла. Втім, через 

подорожчання енергоресурсів громадяни все одно будуть платити більше, ніж зараз, - на 68%. Однак без 

реформи вже через 10 років вартість опалення стане недоступною для 70% споживачів. В уряді 

вважають, що реформа обійдеться українцям мінімум удвічі дорожче, погоджуючись, однак, що проблему 

необхідно вирішувати, хоча держбюджет і так обмежений у коштах.

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

15.03 State Agency for Energy Efficiency will develop 35 standards for energy efficiency this year 15.03 Цьогоріч Агентством буде розроблено 35 стандартів у сфері енергоефективності

As part of the State Target Economic Program on energy efficiency and the development of energy production from 

renewable energy sources and alternative fuels for 2010-2015, the State Agency for Energy Efficiency and Energy 

Conservation planned to develop 35 national standards on energy efficiency of renewable energy and alternative fuels 

in 2012. According to state officials the implementation of these national standards will set energy thresholds for 

technological processes for the relevant industrial sectors and a decrease energy intensity of Ukraine's GDP, which is 

2.6 times above the average world level.

В рамках Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, у 2012 

році заплановано розроблення Агентством 35 національних стандартів у сфері енергоефективності 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Зі слів чиновника результатом 

впровадження таких національних стандартів буде встановлення для промислових підприємств 

відповідних галузей граничних показників енергоємності вищезазначених технологічних процесів 

виробництва одиниці продукції та зниження показника енергоємності ВВП України, який зараз у 2,6 рази 

перевищує середній світовий рівень.

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

14.03 Azarov entrusted the energy audit of the country to the state agencies 14.03 Азаров доручив енергоаудит країни низці держорганів

The State agencies were entrusted by Azarov "to provide a permanent system of energy audit and energy audit of 

legal entities engaged in generation, transmission and supply of heating energy consumers, industrial production and 

providing services in housing. According to the audit results, the measures for improving energy efficiency of such 

entities must be undertaken.

Державним органам доручено "забезпечити створення постійно діючої системи енергетичного аудиту та 

проведення енергетичного аудиту суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, 

транспортування і постачання теплової енергії споживачам, промислове виробництво та надають послуги 

у сфері житлово-комунального господарства, і за результатами вжити заходів до підвищення рівня 

енергоефективності діяльності таких суб’єктів".

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

13.03 President urged to help businesses which work under «green tariff» 13.03 Президент закликав допомогти підприємствам на "зеленому" тарифі

Viktor Yanukovych urged to encourage the development of enterprises operating on the so-called "green" tariff. He 

noted that it is necessary to support the construction of waste-to-energy plants. It is worth recalling that Yanukovych 

vetoed the law on generation of electricity from biogas under green tariff by arguing that it has a high cost price and 

the country lacks of spare network capacity for connecting utilities running on biogas.

Віктор ЯНУКОВИЧ закликає стимулювати розвиток підприємств, які працюють на так званому «зеленому» 

тарифі. Президент зазначив, що потрібно підтримувати будівництво заводів, які зі сміття виробляють 

електроенергію. Нагадаємо, що В.Янукович ветував закон про розповсюдження дії так званих «зелених» 

тарифів на електроенергію, вироблювану з біогазу аргументуючи високою собівартістю електроенергії, 

яка виробляється з біогазу та відсутністю вільних потужностей енергосистеми країни для підключення 

об'єктів, що працюють на біогазі.

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

12.03 Kyiv and Ashgabat plan to cooperate in the area of alternative energy sources 12.03 Київ та Ашгабат планують співпрацювати у сфері використання альтернативних джерел енергії

Mayor of Ashgabat, Shamuhammed Durdylyyev, and governor Ahalskoyi region, Mammednyyaz Nurmammedov, 

accompanied President of Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov under his state visit to Ukraine. The parties 

agreed to exchange experiences in the use of alternative energy sources, including solar, construction of affordable 

housing, bridges and roads, development of medical and pharmaceutical industry.

У рамках державного візиту до України Президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова до 

Києва прибули мер міста Ашгабат Шамухаммед Дурдилиєв та губернатор Ахальської області 

Маммеднияз Нурмаммедов. Під час зустрічі сторони домовилися про обмін досвідом щодо використання 

альтернативних джерел енергії, зокрема сонячної, будівництва доступного житла, мостів та доріг, 

розвитку медичної галузі та фармацевтики.

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

12.03 Ukrainian energy sector is the least transparent in the region 12.03 Український енергосектор є найменш прозорим в регіоні

The interim results of the energy sector transparency index (ESTI) were presented in Kyiv, under which Ukraine 

received the lowest rating (4.55 out of 10). A methodology ESTI allowed to objectively evaluate the level of 

transparency of the energy sector in the following categories as regulatory sanctions, property, cash flows and 

international cooperation

В Києві презентували проміжні результати Індексу прозорості енергетичного сектору (ESTI), згідно яких 

Україна отримала найменший бал (4,55 за десятибальною шкалою). Розроблена методологія ESTI 

дозволила об’єктивно оцінити рівень прозорості енергетичного сектору країн за такими категоріями, як 

регулювання, санкції, власність, грошові потоки та міжнародне співробітництво.

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

10.03 Ukraine resumes participation in Kyoto Protocol 10.03 Україна знову торгуватиме квотами за Кіотським протоколом 

The Ukrainian Ministry of Environment and Natural Resources says that Ukraine has resumed full participation in the 

Kyoto Protocol at the Nineteenth meeting of the enforcement branch of the Compliance Committee of the Kyoto 

Protocol in Bonn, Germany, said in a statement. The ministry noted that Ukraine presented in Bonn a clear 

mechanism of interaction between governmental structures, agencies and research institutions.

За повідомленням Секретаріату Кабінету міністрів, Україна відновила участь у міжнародній торгівлі 

викидами і може використовувати механізми спільного впровадження за національною процедурою у 

повній мірі. Україна представила чітку вертикаль взаємодії між урядовими органами, агентствами і 

науково-дослідними установами. Питання функціонування Національної системи обліку парникових газів 

перебуває під особистим контролем Президента та уряду України.

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

6.03 Kharkiv will implement alternative energy projects 6.03 Харківщина зацікавилась альтернативною енергетикою

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Hydropower Гідроенергетика 
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First Deputy Head of Kharkiv Regional State Administration, Valentin Dulub, said that alternative energy sources are 

implemented in Kharkiv region. Central heating for public sector institutions uses boilers using alternative energy 

sources: pellets, straw, husk of sunflower seeds and chips. At least 5 companies in Kharkiv region manufacture pellets 

and can provide boiler rooms with raw materials. At the same time, a serious problem is to find relevant sources for 

wood pellets.

Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб повідомив, що в Харківській 

області впроваджуються альтернативні джерела енергії. У Харківській області для опалення установ 

бюджетної сфери застосовуються котельні на альтернативних джерелах енергії: пеллетах, соломі, 

лушпинні від насіння соняшнику і трісках. В Харківській області є як мінімум 5 підприємств, які виробляють 

пелети і можуть забезпечувати котельні сировиною. У той же час, серйозну проблему створює пошук 

необхідної для пелетів деревини

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

6.03

Condominiums and Housing and Utilities companies of Kyiv are asking for participation in the elaboration of 

relevant draft laws 6.03 ОСББ та ЖКГ Києва просять участі у розробці галузевих законопроектів

Chairmans of the condominiums and Housing and Utilities Companies of Kyiv, who participated at the independent 

expert forum dedicated to the problems of condominiums, have made an appeal to the Chairman of the Committee on 

Construction, Urban Development and Housing and Regional Policy, Volodymyr Rybak, with regard to involve the 

representatives of condominiums and Housing and Utilities Companies of Kyiv for the improvement of three draft laws: 

"Amendments to certain legislative acts of Ukraine on condominiums" "On Amendment the Law of Ukraine "On 

Associations of Condominium" and "Amendments to the Law of Ukraine" On public utilities".

Голови ОСББ і ЖБК Києва на вільному експертному форумі, присвяченому проблемам ОСББ, прийняли 

звернення до голови Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального 

господарства і регіональної політики Володимира Рибака з проханням залучити представників ОСББ і 

ЖБК до доопрацювання трьох законопроектів :«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо об'єднань співвласників багатоквартирного будинку», «Про внесення змін до закону України «Про 

об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», а також «Про внесення змін до Закону України 

«Про житлово-комунальні послуги».

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

6.03 The number of condominiums in the country will increase up to 25% 6.03 За рік кількість ОСББ в країні зросте до 25%

Deputy Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine Committee on Construction, Urban Development and Housing 

and Regional Policy, Lysov Igor, predicts that in a year, the number of condominiums will increase by 25%. There are 

about 14 thousand condominiums, that is 17% of apartment houses today in Ukraine.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-

комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов прогнозує, що за рік кількість об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків збільшиться до 25%. На сьогодні в Україні діє близько 14 тис. 

ОСББ, що становить 17% багатоквартирних будинків.

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

2.03 IEA to publish review of Ukrainian energy policies by the end of the year 2.03 МЕА опублікує огляд енергетики України до кінця року

During the meeting with Ukraine’s Minister of Energy, Yuri Boyko, Mr. Benterbusch, Director of Global Energy 

Dialogue at the IEA, welcomed Ukraine’s strong political commitment to develop conventional and unconventional gas 

resources. He also noted the country’s awareness of important reform and investments needs, their scope and the 

need to co-operate with the private sector and external players, such as the European Union (EU).

Ульріх Бентербуш, директор світового енергетичного діалогу Міжнародного енергетичного агентства, під 

час зустрічі з з міністром енергетики Юрієм Бойко "привітав сильне політичне зобов’язання України 

розвивати традиційні та нетрадиційні газові ресурси". Він також додав, що Україні слід віддати належне за 

роботу над залученням нових енергоресурсів, проте вона має зробити більше, щоб зосередитися на 

ширших питаннях енергетичної безпеки, заявили в Міжнародному енергетичному агентстві.

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

1.03 Ministry of Regional Development will help people to create condominiums 1.03 Мінрегіон допомагатиме людям створювати ОСББ

Minister for Regional Development, Construction and Housing Anatoly Bliznyuk said that the Ministry will work with 

enterprises-monopolists in order to settle the relationship with landlords.

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

заявив, що Міністерство працюватиме з підприємствами-монополістами з метою врегулювання відносин з 

власниками житла.

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

27.03 China remains the world leader in wind energy development 27.03 Китай утримує світове лідерство у розвитку вітроенергетики

The installed wind capacity in China last year produced 17.6 GWt of wind energy that allowed the country to remain 

the world leadership in the development of this type of energy. According to the Global Wind Energy Council, 

generated capacities, established last year in the United States (until recently took the lead on this indicator), produced 

only 6.8 GW of wind energy, bringing the total capacity of all turbines to 46.9 GW.

Встановлені у Китаї торік потужності виробили 17,6 гігавата вітроенергії, що дозволило країні утримати 

світове лідерство у розвитку цього виду енергетики. За даними Global Wind Energy Council, генеровані 

потужності, встановлені торік у Сполучених Штатах (донедавна лідирували за цим показником), виробили 

лише 6,8 гВт вітроенергії, довівши сукупну продуктивність усіх турбін до 46,9 гВт

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

27.03 Denmark plans to receive 50% renewable energy from wind 27.03 Данія планує отримувати 50% відновлюваної енергії за рахунок вітру

The Danish government has set new priorities for the country's transition to alternative energy, as well as the targets 

for reducing carbon emissions by 2020. Under the new program, Denmark has to reduce greenhouse gas emissions 

by 34% compared to 1990 levels by 2020 and reduce power consumption by more than 12% compared to 2006.

Данський уряд встановив нові пріоритети при переході країни на альтернативну енергетику, а також 

завдання по скороченню викидів вуглецю до 2020 року. Згідно з новою програмою, Данія повинна 

скоротити викиди парникових газів на 34% порівняно з рівнем 1990 року вже до 2020 року і знизити 

енергоспоживання більш ніж на 12% в порівнянні з 2006 роком.

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

21.03 Bloomberg names LanzaTech a 2012 New Energy Pioneer 21.03 Агентство Bloomberg визначило світових лідерів у галузі енергетичних інновацій

Bloomberg New Energy Finance, the world's leading provider of news on clean energy and carbon markets has 

recognised New Zealand bio-fuel company LanzaTech as the 2012 New Energy Pioneer. LanzaTech is one of ten 

from around the globe to be selected by The Bloomberg New Energy Finance pioneers program, which identities 

companies that are leaders in energy innovation and changing the energy landscape forever.

Світовим лідерів у галузі енергетичних інновацій спеціалізований веб-сервер-ресурс агентства Bloomberg 

New Energy Finance назвав новозеландську компанію LanzaTech, яка займається впровадженням 

біотехнології в переробку промислових відходів і виробництвом на цій основі біопалива з низьким вмістом 

вуглецю та інших небезпечних речовин.

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

19.03 Germany’s $263 Billion Renewables Shift 19.03 Німеччина планує витратити 263 мільярди доларів на альтернативну енергетику

Europe’s biggest economy undertaken a reconstruction of its energy market on this scale. Chancellor Angela Merkel is 

planning to build offshore wind farms that will cover an area six times the size of New York City and erect power lines 

that could stretch from London to Baghdad. The program will cost 200 billion euros ($263 billion), about 8 percent of 

the country’s gross domestic product in 2011, according to the DIW economic institute in Berlin.

Найбільша економіка Європи проведе реконструкцію енергосистеми. Лідер партії Християнсько-

демократичний союз і канцлер Німеччини Ангела Меркель планує будівництво масиву офшорних вітряних 

електростанцій, який буде в шість разів більше Нью-Йорка за площею. Програма буде коштувати 

платникам податків понад 200 млрд. євро (263 млрд. дол.) Це близько 8 відсотків валового внутрішнього 

продукту країни за станом на 2011 рік.

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

15.03 Overturning The Eight Biggest Myths In Renewable Energy Today 15.03 Ernst & Young руйнує міфи в сфері «зеленої» енергетики

Ernst & Young has taken an increasing thought-leadership profile in energy, and recently released an update to its 

substantial renewable energy attractiveness indices as part of that practice. The surprisingly-bullish report includes 

scores for state renewable energy markets, renewable energy infrastructure and their suitability for individual 

technologies. The indices provide scores out of 100 and are typically updated on a biannual basis.

Нещодавно компанія Ernst & Young випустила оновлення для свого звіту з питань розвитку 

альтернативної енергетики. В документ увійшли аналітичні дані, які стосуються безлічі державних ринків 

поновлюваних джерел енергії, розвитку інфраструктури та придатності подібних технологій для окремих 

проектів. Спираючись на результати роботи своїх колег, старший менеджер компанії Майкл Берньє, 

розвіяв найбільш укорінені міфи в області поновлюваних джерел енергії.

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

5.03 Europe needs 137 bln. dollars on power grid modernization for renewable energy 5.03 Європі треба 137 млрд. доларів на модернізацію мереж для відновлюваної енергії

Europe will need $137 billion for electricity transmission systems to accommodate the pace of renewable energy 

production, grid operators say. National grids need to be better connected with new high-voltage power lines quickly to 

meet the EU's 2020 energy policy targets on renewables and greenhouse gas reduction, contended a report issued 

last week by the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).

Європі знадобиться 137 млрд. доларів на системи передачі електроенергії, щоб забезпечити темпи 

виробництва відновлюваної енергії, повідомили оператори мереж. Національні мережі мають бути краще 

поєднані з новими високовольтними електролініями, щоб досягти цілей ЄС в енергетичній політиці до 

2020 року щодо відновлюваної енергетики та скорочення викидів парникових газів, стверджується у звіті, 

що був опублікований минулого тижня Європейською мережею операторів систем передачі 

електроенергії (ENTSO-E).For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Solar Energy Summit Turkey and East-Europe (Romania, Ukraine and Greece) Istanbul, May 24 - 25, 2012
Саміт з сонячної енергетики, Туреччина та Східна Європа (Ромунія, Україна та Греція) в Стамбулі, 

24-25 травня 2012
The Solar Energy Summit, organized by Noppen, will bring together government officials, solar farm owners, investors, 

developers and solution providers to discuss regulations, investment opportunities and the advanced technologies 

needed to help shape the Solar Industry in Turkey, Greece, Romania and Ukraine.

Саміт з сонячної енергетики, що організовує компанія Noppen, об'єднає державних посадовців, власників 

сонячних електростанцій, інвесторів та девелоперські компанії в галузі розробки та готових рішень для 

обговорення регулювання, інвестиційних можливостей та новітніх технологій необхідних для розвитку 

сонячної промисловості в Туреччині, Греції, Ромунії та Україні.

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

3rd 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 European-Ukrainian Energy Agency (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 Європейсько-українського 

енергетичного агентства (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 
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