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3rd European-Ukrainian Energy Day

28.05 More than 200 EE & RE professionals participated at the 3rd European-Ukrainian Energy Day 28.05

Більш ніж 200 експертів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії взяли 

участь в ІІІ Європейсько-Українському Енегетичному Дні

For the third time in a row, Energy Day was successfully held on May 29 in Kyiv, with the support of Saint-Gobain 

(the owner of ISOVER brand), Arzinger, DTEK, ABB, the project consortium SEBE. This year Energy Day brought 

together more than 200  EE & RE professionals and stakeholders on May 29th in Kyiv. This year the main topic of 

discussion was the problem of energy efficiency in housing. Forum participants also discussed the development of 

the energy culture in Ukraine. Energy Day was held with the support of the Ministry of Regional Development, 

Construction, Housing and Communal Services of Ukraine.

Вже третій рік поспіль, з неймовірним успіхом у Києві проходить III Енергетичний День. Цього року захід 

відбувся за підтримки групи Сен-Гобен, ЮФ Arzinger, компанії ДТЕК, ABB, проектного консорціуму 

SEBE. Цього року головною темою обговорення стала проблема забезпечення енергоефективності 

ЖКГ України. Також учасники форуму обговорили питання розвитку енергетичної культури в Україні. ІІІ 

Енергетичний день відбувся за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України.

Follow 3rd Energy Day  on facebook here (in English) Слідкуйте за ІІІ Енергетичним Днем на  facebook  тут

The materials from Energy Day (in English) Матеріали за результатами ІІІ Енергетичного Дня тут
EUEA-news

28.05 Wolfram Rehbock, Member of the EUEA Board spoke at the Solar Energy Summit, in Istanbul, Turkey 28.05

Вольфрам Ребок, член Ради ЄУЕА виступив на Саміті з сонячної енергетики, в Стамбулі, 

Туреччина

Wolfram Rehbock, Member of the EUEA Board participated at the Solar Energy Summit on May 24th-25th, 2012. In 

his presentation, Mr. Rehbock informed about current legal frameworks for solar power in Ukraine. The conference 

organized by Belgium company ―Lnoppen BVBA‖ gathered about 50 participants mainly from Italy, Germany, 

Austria, Switzerland, France, Romania, Greece, Ukraine, Finland and, of course, from Turkey.

Вольфрам Ребок, член Ради EUEA взяв участь в Саміті з сонячної енергетики, який проходив 24-25 

травня 2012 року. У своєму виступі пан Ребок надав інформацію про поточну законодавчу базу в галузі 

сонячної енергетики в Україні. На конференцію, організовану бельгійською компанією "Lnoppen BVBA" 

зібралося близько 50 учасників, в основному з Італії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Румунії, 

Греції, Україні, Фінляндії і, звичайно ж, з Туреччини.

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

22.05 EUEA welcomes new member - BETEN International 22.05 ЄУЕА вітає нового члена Асоціації - компанію BETEN International

BETEN International is a service company providing a full range of engineering services for developers, investors 

and institutional clients. BETEN’s scope of works includes realization of industrial and agricultural projects at all 

stages, from the site identification to the project exploitation, and passing by all the steps of development and 

construction phases.

BETEN International – французька компанія, яка надає послуги девелоперам, інвесторам та 

інституційним клієнтам. Сфера послуг компанії BETEN включає реалізацію промислових та 

сільськогосподарських проектів на всіх стадіях розвитку, починаючи з пошуку майданчика та 

завершуючи введенням об’єкту в експлуатацією.

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

17.05 EUEA participated at the 2nd CGDC Annual Meeting 2012 - Day 2 17.05 ЄУЕА взяла участь ІІ щорічному засіданні CGDC 

Elena Rybak spoke at the CGDC Annual Meeting on May 17, 2012 in Vienna, Austria. The Center for Global 

Dialogue and Cooperation (CGDC) is a politically independent, international, non-governmental organization which 

fosters dialogue between business and politics to create international standards in transparency.

Олена Рибак виступила на щорічному засіданні CGDC 17 травня 2012 року в Відні, Австрія. Центр 

глобального діалогу та співробітництва (CGDC) є політично незалежною, міжнародної, неурядовою 

організацією, яка сприяє розвитку діалогу між бізнесом і політикою, щоб створити міжнародні 

стандарти прозорості.

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

21.05 Ukrainians less often approach for subsidies to cover utility service expenses 21.05 Цього року українці рідше звертались за субсидіями на ЖКП

294,000 families applied to receive subsidies to compensate for expenses to pay for utility services in Ukraine in 

January-April 2012, which is 40.6% less against January-April 2011. The share of approaches of families, residing 

in cities, made up 80.7%. Total amount of paid subsidies amounted to UAH 51.9 million (-UAH 21.1 million) in 

January-April 2012.

В Україні у січні-квітні 2012 р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг звернулося 294 тис. сімей, що на 40,6% менше, ніж у січні-квітні 2011 р. Питома вага звернень 

сімей, які проживають у містах, склала 80,7%. Загальна сума виплачених субсидій у січні-квітні 2012 р. 

склала 51,9 млн грн (- 21,1 млн грн).

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

10.05 Ukrainian economy loses up to 17 bn yearly due to ineffective energy consumption 10.05

Українська економіка через неефективне енергоспоживання втрачає до 17 млрд доларів щороку

According to Mykola Azarov the annual losses of the Ukrainian economy from inefficient energy consumption, 

according to experts, total USD 15-17 billion. The prime minister explained that such large energy consumption is 

due to the use of obsolete technology. In particular, the energy consumption in cast iron production in domestic 

metallurgical plants is nearly 33% higher than in leading world companies. Over 45% of steel in Ukraine is 

produced in inefficient open-hearth furnaces, and the proportion electric arc furnaces is less than 4%.

За словами Миколи Азарова щорічні втрати економіки України від неефективного енергоспоживання, за 

оцінками експертів, становлять 15-17 мільярдів доларів США. Прем’єр-міністр пояснив, що такі великі 

енерговитрати пов’язані з застосуванням застарілих технологій. Зокрема, енергоємність виробництва 

чавуну на вітчизняних металургійних комбінатах майже на 33% вища, ніж на провідних підприємствах 

світу. Понад 45% обсягу сталі в Україні виробляється в неефективних мартенівських печах, а частка 

дугових печей становить менше 4%.

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

15.05 Active Energy confident it can achieve growth with biomass plans in Ukraine 15.05 Біомасова компанія Active Energy впевнена, що доб’ється зростання в Україні

Fuel supplier Active Energy says its shift of focus to biomass in the Ukraine should see the firm return to growth. It 

said the key to future success lies with working with its Ukrainian partners and is confident it is positioned to 

achieve growth. Active Energy said it expected to generate £3 million in revenues this year from this contract to 

suppy the chips to industrial power stations in Poland.

Постачальник біопалива, британська компанія Active Energy, стверджує, що зосередження на 

діяльності в Україні має призвести до зростання. Компанія повідомила, що ключовим для майбутнього 

успіху є робота з українськими партнерами, і висловила впевненість, що позиціонується на досягнення 

економічного зростання. Active Energy заявила, що цьогоріч розраховує отримати 3 мільйони фунтів 

стерлінгів доходу від контракту на поставку деревної щепи для промислових електростанцій в Польщі.

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

25.05 "KLO" to install solar panels with the capacity of 100 kW on its gas stations 25.05 "КЛО" встановить на своїх АЗК сонячні батареї потужністю 100 кВт

Gas station network "CLO" intends to install photovoltaic panels with a total capacity of 100 kW on the roof of his 

gas stations till June 2013. As of today, "CLO" exploits successfully solar water collectors in its buildings, as well as 

continues to install LED lighting systems.

Столична мережа "КЛО" має намір змонтувати фотоелектричні панелі загальною потужністю 100 кВт на 

дахах своїх автозаправних комплексів (АЗК) до червня 2013 року. На сьогодні "КЛО" успішно 

експлуатує на своїх комплексах сонячні водонагрівальні колектори, а також продовжує переоснащення 

освітлювальних систем світлодіодами.

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

18.05 Ukraine for the first time was listed among European countries that produce solar energy 18.05 Україна вперше увійшла до списку європейських країн, що виробляють сонячну електроенергію

According to the review of the European photovoltaic market EPIA, in 2012, for the first time Ukraine was listed 

among countries that produce solar energy and took 16th place out of 18 with less than 0.3% of its volume in the 

overall structure of the electricity market.

Згідно огляду європейського ринку фотовольтаїки EPIA, в 2012 році Україна вперше увійшла до списку 

країн, що виробляють сонячну електроенергію і зайняла 16 місце з 18 з менш ніж 0,3% її обсягу в 

загальній структурі ринку електроенергії.

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

18.05 In the shadow of the sun 18.05 У тіні сонця

Many Crimean solar companies of ActivSolar, which installed four power plants, have been sold (or re-registered) to 

offshore companies or private persons with rural residence permit. According to ActivSolar, in order to build 

stations in Crimea, the Company managed to attract 8.1 billion USD of investment, mostly by borrowing money 

from foreign banks. The questions about government guarantees were ignored by representative of the company.

Численні кримські «сонячні» фірми ActivSolar, які побудували чотири електростанції, тут-таки були 

продані (або переоформлені) на офшорні компанії або непублічних фізосіб із сільською пропискою. За 

словами ActivSolar на будівництво станцій у Криму компанії ActivSolar вдалося залучити 8,1 млрд. грн. 

інвестицій, переважно це позикові кошти від закордонних банків. Питання щодо державних гарантій 

було проігноровано.

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

23.05 Vestas to expand its operations in Ukraine 23.05 Vestas розширить діяльність в Україну

One of the world's largest manufacturers of wind turbines, Vestas Wind Systems A / S (Denmark) recruits staff to 

expand activities in Ukraine. As reported earlier, Ukraine's largest private vertically integrated energy holding 

"DTEK" had chosen Vestas as a supplier of wind turbines for Botievskyi wind farm site "DTEK Pryazovskyi".

Один з найбільших в світі виробників вітрогенераторів компанія Vestas Wind Systems A / S (Данія) 

підбирає персонал для розширення діяльності в Україні. Як повідомлялося, найбільший в Україні 

приватний вертикально інтегрований енергохолдинг "ДТЕК" вибрав Vestas в якості постачальника 

вітрогенераторів для Ботієвського майданчику вітропарку "ДТЕК Приазовський".

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

18.05 167 wind turbines to be installed in Mykolaiv region 18.05 На Миколаївщині готуються до установки 167 вітроагрегатів

Another wind power plant with the capacity of 500 MW is expected to be built in Mykolayiv region. The wind farm 

will generate 1,800 watt-hours per year. It is assumed that it would be the biggest wind farm in Europe.

На території Миколаївської області планують побудувати ще одну вітрову електростанцію потужністю 

500 МВт. Вироблення електроенергії вітростанції за рік становитиме 1 тис. 800 Вт-ч. Передбачається, 

що це буде практично найпотужніша вітростанція в Європі.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
7.05 Crimean government intends to allocate 107 hectares for construction of wind power stations 7.05 Кримські уряд має намір виділити 107 га для будівництва вітрових електростанцій

The Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea intends to allocate 107 hectares in Pervomaiskyi 

district, Sakskyi district, and Leninskyi district for construction of wind power stations to three companies operating 

within an investment project "Wind Parks of Ukraine." The Crimean government gave its go-ahead to the 

companies for development of land organization projects concerning allocation of land plots. The period of the 

leasehold will be 49 years. Wind Parks of Ukraine eyes construction of a network of wind power stations in the 

Crimea with a total capacity of 1 GW.

Рада міністрів Криму має намір виділити 3 компаніям, які діють у рамках інвестиційного проекту 

"Вітряні парки України", 107 га землі на території Першотравневого, Сакського і Ленінського районів під 

будівництво вітряних електростанцій. Так, кримський уряд дав дозвіл компаніям на розробку проектів 

землевпорядження з відведення земельних ділянок. Земельні ділянки планується передати в оренду 

на 49 років. "Вітряні парки України" розглядають можливість будівництва мережі ВЕС у Криму 

потужністю 1 ГВт.

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

29.05 New solar power generation world record set in Germany 29.05 Німеччина поставила рекорд по сонячної генерації: 22 ГВтч

Photovoltaic solar energy plants produced 22 gigawatts at midday hours on Friday and Saturday, meeting half 

country’s energy needs on second day. The figure accounts for almost half of national electricity demand and is 

equivalent to the power output of 20 nuclear power plants. Germany accounts for half of the world’s installed PV 

generation capacity and derives 4pc of its supplies from the sun.

Німеччина поставила новий світовий рекорд по потоку енергії від сонячних батарей. У сонячний 

полудень п'ятниці та суботи 25 та 26 травня в німецьку енергосистему вливалося 22 ГВтч енергії від 

фотоелементів. Це приблизно третина споживання Німеччини в робочий день і майже половина - у 

вихідний. Таким чином, Німеччина довела, що відновлювані джерела енергії можуть закривати істотну 

частину потреб навіть такої великої індустріальної країни.

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

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика
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29.05 Ukraine has fallen in the top of most attractive countries in the renewable energy 29.05 Україна опустилася в рейтингу найбільш привабливих країн у відновлюваній енергетиці

In the top of most attractive countries in renewables by Ernst & Young, Ukraine has been ranked 30th and lost 2 

positions compared to the previous month. A total of 40 countries is ranked in the study. Also changed three 

leading countries in the rating - headed by China, then the U.S. and Germany.

Україна в рейтингу найбільш привабливих країн у відновлюваній енергетиці зайняла 30-е місце, що на 

2 позиції нижче, ніж в попередньому місяці, зазначено в дослідженні "Індекси привабливості країн" за 

травень 2012 року, компанії Ernst & Young. Всього в рейтингу 40 країн. Також змінилася трійка лідерів 

рейтингу - очолює його Китай, далі США, а замикає Німеччина.

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

29.05 The Court of Appeal upheld the specifications for grid connection of "West-Crimean wind farm" 29.05 Апеляційний суд залишив у силі ТУ на підключення до мережі «Західно-Кримської ВЕС»

Kyiv Economic Court of Appeal dismissed the appeal of "Krymenergo" (Simferopol, Crimea) and confirmed the 

validity of technical specifications for grid connection of "West-Crimean wind power" (WEC, Saki and 

Chornomorskyi districts of the Crimea) with the capacity of 250 MW.

Київський апеляційний господарський суд відхилив позов енергопостачальної компанії ПАТ 

"Крименерго" (Сімферополь, АРК) і підтвердив дію технічних умов (ТУ) на підключення до мережі 

«Західно-Кримської вітряної електростанції" (ВЕС, Сакський і Чорноморський р-ни АРК) проектною 

потужністю 250 МВт.

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

28.05 Ukraine takes systemic steps on way to reaching energy independence 28.05 Янукович наказав уряду досягти енергетичної незалежності

Energy and Coal Industry Minister Yuriy Boiko sais that the government is systematically carrying out measures to 

fulfill the task set by the president regarding energy independence. According to the Minister, among such 

measures is increase of domestic production of energy resources, primarily - hydrocarbons; introduction of energy 

efficiency, in particular, substitution of expensive imported gas with domestic energy resources, such as coal; 

diversification of energy carrier sources supply to Ukraine.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що Україна послідовно 

здійснює заходи для досягнення енергетичної незалежності. За словами міністра, серед таких заходів – 

збільшення власного видобутку енергоресурсів, насамперед – вуглеводнів, впровадження 

енергоефективності, зокрема заміна дорогого імпортного газу власними енергетичними ресурсами, 

диверсифікація джерел постачань енергоносіїв до України.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
28.05 Ukraine may become energy-independent 28.05 Україна може стати енергетично незалежною

According to Laurent Ruseckas, head of the research Natural Gas and Energy Future of Ukraine, the evaluation of 

gas reserves and a probable amount of gas production, conducted by the power consulting company IHS CERA, 

demonstrates Ukraine's high prospects for its full provision with domestic blue fuel. In general, the initial 

conventional gas reserves and resources of Ukraine, according to IHS CERA, make 2.88 trillion cubic meters.

Лорент Русекас - керівник дослідження «Природний газ та енергетичне майбутнє України», проведеного 

консалтинговою компанією в галузі енергетики IHS CERA заявив, що оцінка запасів газу та ймовірних 

об'ємів його видобутку демонструє високі перспективи України щодо повного забезпечення власних 

потреб у блакитному паливі. Загалом початкові традиційні запаси та ресурси газу України за оцінками 

IHS CERA становлять 2,88 трлн куб. м.

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

28.05 IMF will continue funding programs in Ukraine with gas tariffs rise 28.05 МВФ обіцяє відновити фінансування, якщо уряд збільшить тарифи на газ

IMF mission chief Chris Jarvis told that IMF will continue funding programs in Ukraine under the condition that the 

Government of Ukraine takes the initiative to implement reforms. Among its conditions, IMF recommends to make 

a substantial increase in gas tariffs and conduct regular increase in the future, abolish subsidies, but provide 

financial assistance to low income people.

Глава місії МВФ Крістофер Джарвіс заявив, що МВФ готовий повернутися до обговорення питання 

фінансування України, коли побачить намір влади продовжити відповідні реформи. МВФ рекомендує 

здійснити суттєве підвищення тарифів і проводити регулярне підвищення в майбутньому за умови 

скасування субсидій, але надання фінансової підтримки найбіднішим верствам населення.

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

23.05 Germans ready to start modernizing Ukrainian gas transit system 23.05 Німці готові розпочати модернізацію ГТС України

According to Rainer Lindner, Executive Director of Committee on Eastern European Economic Relations of 

Germany, German business is ready to begin work on the modernization of the Ukrainian gas transport system. 

The first pilot project has already been submitted to the Ukrainian government; it is worth EURO 50 million.

Генеральний директор Східного комітету німецької економіки Райнер Лінднер заявив, що німецький 

бізнес готовий розпочати роботу з модернізації української газотранспортної системи і вже передав 

Україні на розгляд пілотний проект. Німецькі колеги  передали українському уряду документи першого 

проекту з модернізації української газотранспортної системи, що передбачає модернізацію однієї 

компресорної станції. Проект передбачає інвестиції на суму 50 млн євро.

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

22.05
Verkhovna Rada intends to require RE producers to provide guarantees of origin of such energy

22.05

ВР має намір зобов'язати виробників відновлюваної енергії надавати гарантію походження такої 

енергії

The Ukrainian Parliament passed the draft law which aims to adapt Ukrainian legislation to the Directives of the 

European Parliament and EU Council. The draft law defines renewable energy resources as energy resources 

including wind, solar, geothermal, wave and tidal, hydropower, biomass, landfill gas, gas, sewage treatment plants, 

biogas energy.

Верховна Рада (ВР) прийняла в першому читанні за основу законопроект, який спрямований на 

адаптацію законодавства України до Директив Європейського парламенту і Ради ЄС. Проект закону 

встановлює, що відновлювані джерела енергії - це джерела енергії, до яких відноситься вітрова, 

сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль і припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ з 

органічних відходів, газ каналізаційно-очисних станцій, біогази.

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

18.05 This year the government expects 1 billion kWh of electricity produced from renewable sources 18.05 Цього року влада очікує 1 млрд кВт-год електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел

May 17, Kiev hosted the first Polish-Ukrainian forum for renewable energy at which the Deputy Minister of 

Economic Development and Trade of Ukraine Volodymyr Bandura said that by the end of 2012 Ukraine expects to 1 

billion kWh of electricity produced from renewable energy sources. In the past year only 340 million kWh of energy 

from renewable sources was produced.

17 травня, в Києві пройшов перший Польсько-Український форум відновлюваної енергетики на якому 

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимир Бандуров заявив, що на кінець 

2012 року в Україну очікується 1 млрд. кВт-год електроенергії, виробленої з поновлюваних джерел 

енергії. В минулому році з відновлюваних джерел було вироблено лише 340 млн. кВт-год.

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

16.05  Ukraine sees 19% rise in CO2 emission in 2011 16.05 Україна збільшила викиди вуглекислого газу в атмосферу на 19%

State Statistics Service has reported that Ukraine in 2011 increased carbon dioxide (СО2) emissions by 19% 

compared to 2010, to 235.971 million tones. As for the segments of economy, the highest share of polluting 

emissions was produced by enterprises that produce and supply electricity, gas, and water – 41.3% (disregarding 

carbon dioxide, on which there is no detailed statistics). In 2011 these enterprises increased emissions in the 

atmosphere by 12.7%.

Державна служба статистики повідомила, що в 2011 році Україна збільшила викиди діоксиду вуглецю 

(СО2) в атмосферу на 19%, або на 37 740,6 тис. тонн до 235 971,3 тис. порівняно з 2010. 

Стаціонарними джерелами викиди СО2 збільшилися на 22,5%, або на 37 180,2 тис. тонн до 202,222 

тис., пересувними джерелами — на 1,7%, або на 560 тис. тонн до 33 749,3 тис. тонн.

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

15.05 EU gives Ukraine 13 recommendations to implement Association Agenda 15.05 ЄС радить Україні потурбуватися про фінансову стабільність в енергетиці

EU recommends Ukraine to establish a macroeconomic framework, conducive to the resumption of IMF support 

addressing inter alia issues of fiscal sustainability in the energy sector. Furthermore, Ukraine is invited to comply 

with the obligations of the Energy Community Treaty) and pursue reforms in line with the commitments taken upon 

accession to this treaty. 

Європейський Союз (ЄС) рекомендує Україні створити макроекономічну базу, сприятливу для 

відновлення підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ). Згідно з рекомендаціями, Україна 

повинна забезпечити фінансову стабільність в енергетичному секторі, а також прозорість в області 

управління державними фінансами, що є умовою для продовження бюджетної підтримки ЄС.

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

11.05 Government making tangible steps to diversify energy sources 11.05 Плотніков відзначив зусилля уряду стосовно диверсифікації газових постачань

Chairman of the Subcommittee on International Economic Policy of the Verkhovna Rada Committee on Economic 

Policy Oleksiy Plotnikov said that the government is making tangible steps to ensure the country's national and 

energy security, particularly to resolve the question of the diversification of energy sources.In support of his words 

A. Plotnikov recalled negotiations with Western Europe, the law on ―no bid‖ basis purchase of gas during "gas" 

negotiations held by Prime Minister in Qatar, Azerbaijan and other countries.

Голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної Ради України з 

питань економічної політики Олексій Плотніков заявив, що уряд робить відчутні кроки для збереження 

національної та енергетичної безпеки країни, а саме - практичного розв'язання питання диверсифікації 

джерел енергопостачання. На підтвердження своїх слів О. Плотніков нагадав про переговори з 

Західною Європою, прийняття закону про безтендерні закупівлі газу, про "газові" переговори, проведені 

Прем'єр-міністром в Катарі, Азербайджані та інших країнах.

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

8.05 AMCU to cooperate with experts 8.05 АМКУ співпрацюватиме з експертами

The Expert Council for Development and Protection of Economic Competition in the field of Energy Sector is set up 

of the Antimonopoly Committee of Ukraine (AMCU). This advisory body of the Committee will prepare 

recommendations and proposals for the development and protection of economic competition in energy markets, 

the analysis of legal acts in the field of competition, etc.

При Антимонопольному комітеті Україні створена експертна рада з розвитку і захисту економічної 

конкуренції в сфері паливно-енергетичного комплексу. Цей дорадчий орган при комітеті буде 

здійснювати підготовку рекомендацій та пропозицій щодо розвитку та захисту економічної конкуренції 

на ринках ПЕК, аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері конкуренції і т.д.

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

28.05 The largest solar thermal power plant 28.05 Найбільша сонячна теплова електростанція

Californian company BrightSource published pictures of construction process of the large-scale project called 

Ivanpah. The area of 14.5 square kilometers will place solar panels with generating capacity 370 MW during sunny 

days. Construction of this station costs $ 2.2 billion and is held in the desert near Las Vegas.

Каліфорнійська компанія BrightSource показала фотографії будівництва масштабного проекту Ivanpah. 

На площі більше 14.5 кв. кілометрів розмістяться сонячні батареї здатні генерувати 370 МВт 

електроенергії в сонячні дні. Будівництво станції вартістю $ 2,2 млрд. проходить в пустелі поруч з Лас-

Вегасом.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
25.05 Generation of wind power is twice cheaper than solar 25.05 Виробництво вітрової енергії вдвічі дешевше сонячної

The specialists of Swiss Federal Institute of Technology found that the production of solar power costs more than 

twice as much as wind power. It is predicted that the gap between solar and wind energy would be maintained until 

2020.

Фахівці Швейцарського федерального технологічного інституту з'ясували, що виробництво сонячної 

енергії обходиться більш ніж в два рази дорожче вітрової. Прогнозується, що розрив між сонячною та 

вітровою енергетикою збережеться як мінімум до 2020 року.

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

22.05 Germany is lobbing against nuclear power in Poland 22.05 Німці намагалися переконати поляків інвестувати у відновлювані джерела енергії замість АЕС

The Polish nuclear power program is generating emotion all over the continent for very different reasons. France is 

looking at the project from a business perspective, hoping that Areva will become a technology supplier for Polish 

nuclear power units. On the other hand, neighboring Germany is looking at the matter from the point of view of 

safety. The country’s government has decided to gradually decommission all of its nuclear power plants and would 

prefer not to have new ones built just across its border.

Польська ядерна програма спричинила реакцію у Європі - з дуже різних причин. Франція розглядає 

проект з бізнес-перспективи, сподіваючись, що державна компанія Areva стане постачальником 

технології для польських реакторів. З іншого боку, Німеччина розглядає події з точки зору безпеки. 

Уряд цієї країни вирішив поступово виводити з експлуатації всі АЕС, і не хотів би бачити нові 

енергоблоки по сусідству.

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

19.05 EU wants to phase out subsidies to renewables 19.05 ЄС хоче скорочувати субсидії для відновлюваних джерел енергії

The European Commission plans to phase out solar and wind-power subsidies as soon as possible. EU countries 

have to increase the flexibility of their plans and reduce subsidies because renewable energy technology has 

developed much faster than expected and prices have dropped.

Європейська Комісія планує поетапно скорочувати субсидування сонячної та вітрової енергетики 

якомога скоріше. Країни Європейського Союзу мають підвищити гнучкість своїх планів та скоротити 

субсидії, тому що технології відновлюваної енергії розвиваються набагато швидше, ніж очікувалося, а 

також через зниження цін.

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

10.05 RWE to Build Polish Wind Park 10.05 В Польщі будують вітропарк і хочуть 13 ГВт вітрової енергії до 2020 року

RWE AG (RWE), Germany’s second-biggest utility, will build a 60 million euro ($78 Million) wind farm in Poland 

using turbines made by Suzlon Energy Ltd. (SUEL)’s Repower Systems SE unit, adding to its wind operations in the 

country. The development near the city of Gdansk will produce enough power for more than 50,000 homes a year 

when completed, potentially in early 2013.

Друга за розміром в Німеччині енергетична компанія RWE AG будуватиме вітровий парк в Польщі 

вартістю 68 млн. євро з використанням турбін Report Systems SE, підрозділу Suzlon Energy Ltd. Після 

свого завершення, яке очікується на початку 2013 року, вітропарк біля Гданська щорічно вироблятиме 

достатньо електроенергії для більш ніж 50 тис. будинків.

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

9.05 EU Third energy package in conflict with Energy Charter transit protocol 9.05 Третій енергопакет ЄС суперечить проекту транзитного протоколу Енергетичної Хартії

Katja Yafimava, gas energy expert at think-tank the Oxford Institute for Energy Studies informed that the EU's third 

energy package to speed up gas and electricity market opening is in conflict with the draft transit protocol of the 

Energy Charter Treaty. One incompatibility lies in the capacity allocation mechanisms currently being worked on by 

EU transmission system operators.

Експерт з питань газу Оксфордського інституту енергетичних досліджень Катя Яфімова заявила, що 

третій енергетичний пакет ЄС щодо пришвидшення лібералізації ринків газу та електроенергії 

конфліктує з проектом Протоколу з транзиту Договору Енергетичної Хартії. Одна з невідповідностей 

полягає в різних механізмах розподілу потужності, над якими працюють оператори систем 

транспортування

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