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EUEA-news

30.07 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - Rengy Development 30.07

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію Rengy 

Development

The main business area of Rengy Development in Ukraine is development of solar power plants with an average 

capacity of 5-10 MWp. It operates in various regions of the country considering its main priority the support of the 

local community, as well as the painless integration of the project with the grid and the available land resources. The 

Company is self-sufficient to deliver high quality projects from inception stage to maturity.

Основним напрямком діяльності компанії Rengy Development в Україні є розвиток проектів сонячних 

електростанцій середньою потужністю 5-10 МВт. Компанія оперує в різних регіонах країни, головним 

пріоритетом вважаючи підтримку проекту місцевою громадськістю та безболісну реалізацію для 

енергомереж та земельних ресурсів.

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

27.07 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - 3W Power Ukraine 27.07

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію ЗВ 

Пауер Україна

LLC ―3W Power Ukraine‖ was founded in 2011 as a Daughter Company of 3W Power S. The central task of 3W 

Power Ukraine is to provide Ukrainian customers with high-value products and services from AEG Power Solutions 

portfolio. The main products supplied by 3W Power Ukraine are reliable high-performance solar inverters and 

advanced metering and supervision systems for utility-scale PV megawatt installations, as well as UPSes, industrial 

power controllers and DC transducers.

ТОВ «ЗВ Пауер Україна» було засноване в 2011 році і є дочірньою компанією 3WPowerS.A. Головним 

завданням ТОВ «3В Пауер Україна» є забезпечення українських споживачів високоякісними продуктами 

і послугами, які входять в портфоліо AEG Power Solutions. Основними продуктами ТОВ «3В Пауер 

Україна» є високоефективні і надійні сонячні інвертори, сучасні і високоточні системи моніторингу і 

контролю фотовольтаїчних установок, а також: джерела безперебійного живлення (ДБЖ), промислові 

регулятори потужності і перетворювачі постійного струму. 

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

17.07 The Specialized Workshop: Energy-efficient building. July 11 Kyiv 27.07 Перший спеціалізований семінар «Енергоефективна будівля»

On 11 July 2012 the "Center of energy-saving technologies ECO", with support from the European-Ukrainian Energy 

Agency (EUEA) jointly with Viessmann (Germany) and Saint Gobain Isover (France), held the seminar "Energy 

efficiency in construction. «With zero turnkey». Practical decision‖. The participants of the seminar were 

representatives of European Bank for Reconstruction and Development, Ministry of Energy and Coal Industry of 

11 липня 2012 відбувся перший спеціалізований семінар серії «Енергозбереження в будівництві» - 

«Енергоефективна будівля: «З нуля під ключ ». Практичні рішення », який провела компанія Центр 

Енергозберігаючих Технологій ЕКО, спільно з компаніями Viеssmann (Germany) і Saint Gobain Isover 

(France) за підтримки Європейсько-українського енергетичного агентства. Серед учасників семінару 

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

11.07 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - Activ Solar 11.07

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію Activ 

Solar

Activ Solar, headquartered in Vienna (Austria), is a global company focused on the development and manufacture of 

solar based technology. The company's main business areas include production of silicon products and 

development of large-scale photovoltaic installations.

«Актив Солар» (Activ Solar) - міжнародна група компаній зі штаб-квартирою у Відні (Австрія), 

спеціалізується на розробці і виробництві сонячних технологій. Основними напрямками діяльності 

компанії є виробництво кремнієвих продуктів і розвиток великомасштабних фотоелектричних сонячних 

парків.

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

11.07 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - Filasa International 11.07

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію Філаса 

Інтернасіональ

Filasa International is an international renewable energy group focused on development and investment of wind 

farms through its Eastern European subsidiaries. Filasa’s network of offices are located in the following countries: 

France, Romania and Ukraine. Filasa France was founded in 2007, since 2008 operates in the Romanian market, 

and since 2009 - in the Ukrainian market.

Компанія «Філаса Інтернасіональ» є міжнародною групою компаній, діяльність якої спрямована на 

розвиток та інвестування вітрових електростанцій через свої східноєвропейські дочірні підприємства. 

Компанія «Філаса» має мережу офісів, які розташовані в наступних країнах: Франція, Румунія та 

Україна. 

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

9.07

Verkhovna Rada of Ukraine adopted at the first reading the Law No. 10183 “On Amendments to the Law of 

Ukraine “On Electric Power Industry” 9.07

Верховна Рада Україна прийняла в першому читанні закон № 10183 "Про внесення змін до 

Закону України " Про електроенергетику "

July 4, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted at the first reading the Law No. 10183 ―On Amendments to the Law 

of Ukraine ―On Electric Power Industry‖ (on promotion of electricity generation from biogas). The draft law envisages 

2.7 coefficient for the electricity produced from biogas derived from biomass of plant or animal origin and 3.0 

coefficient – for the electricity produced from domestic waste.

4 липня Верховна Рада Україна прийняла в першому читанні закон № 10183 "Про внесення змін до 

Закону України " Про електроенергетику "(на заохочення виробництва електроенергії з біогазу). Проект 

закону передбачає  коефіцієнт 2,7 для електроенергії, виробленої з біогазу, отриманого з біомаси 

рослинного або тваринного походження і коефіцієнт 3,0 - для електроенергії, виробленої з побутових 

відходів.

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

9.07 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - LIS Company 9.07 Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - компанію LIS

The LIS company was recently established by two successful Ukrainian businessmen in consultation with Traficon 

for the purpose of developing and operating projects in the renewable energy sector. The company’s first project is 

an energy island in the vicinity of Kiev consisting of a 5.6Mwe biomass power plant and a 5 Mw PV plant as well as a 

4 hectare greenhouse and a grain drying facility and elevator. The biomass power plant is scheduled for completion 

at the end of 2013

Компанія LIS була створена нещодавно двома успішними українськими бізнесменами за 

консультаційної підтримки компанії Traficon з метою розробки та експлуатації проектів в секторі 

відновлюваних джерел енергії. Першим проектом компанії є енергетичний острів в районі Києва, що 

складається з електростанції на біомасі потужністю 5.6 МВе та 5 МВт сонячної електростанції, а також 

теплиць розміром 4 га, установки для сушки зерна та елеватора. Біомассову електростанцію 

планується завершити до кінця 2013 року.

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

23.07 Crimea to take part in the project on energy conservation 23.07 Крим візьме участь у проекті з енергозбереження

Three districts of Crimea are supposed to participate in the project of the European Union and United Nations 

Development Programme in Crimea for energy conservation. Kirov, Krasnoperekopsk and Saki districts were 

selected to participate in the project. Small projects on alternative and renewable energy usage are planned to be 

implemented in the selected districts.

У Криму три райони передбачається задіяти в проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН 

в Криму з енергозбереження. Для участі в проекті відібрано Кіровський, Красноперекопський і Сакський 

райони. У регіонах планується реалізувати малі проекти з енергозбереження із застосуванням 

альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

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

7.07 Zhytomyr to receive EUR 1 million for energy efficiency in heating 7.07 Житомирські тепловики отримають кредитний мільйон

Zhytomyr Mayor Volodymyr Deboy met with a delegation of the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) 

to discuss a loan worth EUR 1 million euro for Zhytomyrteplokomunenerho. 

Мер Житомира Володимир Дебой зустрівся з делегацією Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) з питань отримання 1 млн євро для Житомиртеплокомуненерго. Проект передбачає створення 

«енергоефективного теплового кварталу» по вул.Добровського,30: модернізація теплових мереж п’яти 

житлових будинків та термомодернізація дитячого садочка №59.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

6.07 Rivne working towards energy independence 6.07 Рівненщина взяла курс на енергонезалежність

Thanks to energy efficiency measures in Rivne region, 92 000 USD were saved for the first year of heating 

Myrohoscha school, Dubno district ( Rovno region) using local raw materials. Moreover, switching to an alternative 

energy sources gave Rivne region the opportunity to participate in the programs of the Kyoto Protocol. According to 

the Protocol to the UN Framework Convention, Myrohoscha school claims to attract 4.5 million UAH for further 

implementation of energy saving measures. In addition, there is a possibility for Semydubskyy Lyceum (Dubno 

district, Rivne region) to obtain 2.3 million USD under this project. Educational institutions plan to insulate the 

facades and roofs, replace windows and doors using these funds.

Завдяки заходам з енергоефективності у Рівненській області, за перший рік опалення Мирогощанської 

загальноосвітньої школи Дубенського району (Рівненська область) місцевою сировиною вдалося 

зекономити 92 тисячі гривень. Більше того, перехід на альтернативу відкрив перспективу участі в 

програмах Кіотського протоколу. Згідно із протоколом до Рамкової Конвенції ООН, Мирогощанська 

школа претендує на залучення 4,5 млн грн для подальшого впровадження заходів із енергозбереження. 

Окрім школи ще 2,3 млн грн за цим проектом може отримати Семидубський ліцей Дубенського району. 

За ці кошти в освітніх закладах планують утеплити фасади та дахи, поміняти вікна та двері.

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

3.08 Czechs to build solar power plant in Dnipropetrovsk region 3.08 Чеська компанія побудує в Дніпропетровській області сонячну електростанцію

The Czech group of companies Ekotechnik Praha intends to build a solar power plant in the city of Nikopol, 

Dnipropetrovsk region. At the latest session, the council deputies gave to Ekotechnik Nikopol, a subsidiary of 

Ekotechnik Praha, the permit to drafting a land tenure project for the allotment of a land plot for the construction of a 

solar power plant. The amount of investment in the power plant construction will be almost UAH 100 million.

Група компаній Ekotechnik Praha (Чехія) має намір побудувати в місті Нікополі Дніпропетровської 

області сонячну електростанцію. На останній сесії депутати Нікополя надали Екотехнік Нікополь, 

дочірній компанії Ekotechnik Praha, дозвіл на складання проекту землеустрою для відведення земельної 

ділянки для розміщення та будівництва сонячної електростанції. Сума інвестицій в будівництво 

електростанції складе майже 100 млн. гривень.

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

24.07 85 hectares of land allocates for PV plants construction in Crimea 24.07 В Криму під будівництво СЕС виділили 85 га землі

July 24
th
, Council of Ministers of Crimea decided to allocate a total of 85 hectares of land to two companies to build 

solar power plants. In particular, the LLC "Omega PV" will lease for 49 years 29 and 7 hectares, LLC "Omega Solar" - 

45 and 4 hectares for the construction, maintenance and repair of alternative energy facilities.

Рада міністрів Криму на засіданні 24 липня вирішила виділити в загальній кількості 85 гектарів землі 

двом фірмам для будівництва сонячних станцій. Зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю 

«Омега Піві» отримає в оренду на 49 років ділянки 29 і 7 га, ТОВ «Омега Солар» - 45 і 4 га для 

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів альтернативної енергетики.

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

20.07 Rooftop PV solar station has again received a "green" tariff in Ukraine 20.07 В Україні вдруге отримано "зелений" тариф для геліостанції на даху

National Commission for Energy Regulation (NERC) has established a "green" tariff, starting  August to PV solar 

power plant, mounted on the roof of  firm ―Grill‖ in Dnepropetrovsk. Thus, the company ―Gril‖ will become the second 

company in Ukraine, which operates solar generation facilities, mounted on roofs and facades, and sells electricity 

for "green" tariff.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) встановила "зелений" тариф, 

починаючи з серпня, для сонячної електростанції, змонтованої на даху ТОВ "Фірма Гриль" в 

Дніпропетровську. Таким чином, "Фірма Гриль" стане другою компанією в Україні, що експлуатує об’єкти 

сонячної генерації, змонтовані на дахах та фасадах, і реалізує електроенергію за "зеленим" тарифом.

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

19.07 Ekotechnik Praha To Build Solar Power Plants In Khmelnytskyi Region 19.07 Чеська Ekotechnik Praha збудує мережу СЕС на Хмельниччині
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The Ekotechnik Praha Group (the Czech Republic) has announced the intention to build solar power plants in 

Khmelnytskyi region by 2013. The land allotment has been provided in in six districts, notably, Khmelnytskyi, 

Vinkivtsi, Nova Ushytsia, Chemerivtsi and Dunaivtsi. The maximum capacity of the future solar power plants ranges 

from 1 to 10 megawatt. The construction of a solar power plant with 1 megawatt capacity is tentatively estimated at 

Euro 2-2.5 million.

Група компаній Ekotechnik Praha (Чехія) має намір побудувати мережу сонячних електростанцій у 

Хмельницькій області до 2013 року. З них у 6-ти - Хмельницькому, Віньковецькому, Новоушицькому, 

Чемеровецькому і Дунаєвецькому - почали процедуру відведення 16 земельних ділянок. Максимальні 

можливості станцій, які будуть побудовані на території області, становлять від 1 до 10 МВт. На 

встановлення однієї станції потужністю 1МВт інвестори планують витратити 2-2,5 млн євро.

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

11.07 Czech company Rolston Invest intends to build solar PV station in the Kherson region 11.07

Чеська компанія Rolston Іnvest має намір побудувати в Херсонській області сонячну 

електростанцію.

During the working meeting between the Chairman of the Kherson Regional State Administration Mykola Kostyak 

with Simon Lekehel Younes, President of Rolston Invest stated that the Czech company Rolston Invest intends to 

build solar PV station in the Kherson region. Additionally, May 2012, the government of Kherson region transferred 

for long-term lease 1.5 hectares of land in the area of Kakhovka to International Investment Group Star UA to build 

solar PV plants.

Під час робочої зустрічі голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка з президентом 

Rolston Іnvest Саймоном Лекехел Юнес йшлося, що чеська компанія Rolston Іnvest має намір 

побудувати в Херсонській області сонячну електростанцію. Крім того, в травні 2012 року влада 

Херсонської області передала у довгострокову оренду 1,5 тис. га землі в Каховському районі 

міжнародній інвестиційній групі Star UA для будівництва сонячних електростанцій.

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

6.07 The first solar power plant launched in Vinnytsia region 6.07 Перша сонячна електростанція запрацювала у Вінницькій області

Company Energoinvest (Vinnytsia region) has completed construction of Sloboda-Bushanska solar power plant 

(SPP) with a capacity of 1.875 MW in Yampilsky district,Vinnitsa region. National Commission for Energy Regulation 

(NERC) has adjusted the total installed power generating equipment of Energoinvest to 14.2 MW.

Компанія Енергоінвест (Вінницька область) завершила будівництво Слобода-Бушанський сонячної 

електростанції (СЕС) потужністю 1,875 МВт в Ямпільському р-ні Вінницької області. Національна комісія 

регулювання енергетики НКРЕ напередодні скоригувала загальну встановлену потужність генеруючого 

обладнання Енергоінвест до 14,2 МВт.

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

Вітроенергетика

18.07 Energy Ministry decides to merge East Crimean wind farm with Crimean Generating Systems 18.07

Міністерство енергетики вирішило приєднати Східно-Кримську ВЕС до "Кримських генеруючих 

систем"

The Ministry of Energy and Coal Industry has decided to merge a state-owned venture East Crimean wind farm 

(Schiolkine, Leninske district, Autonomous Republic of Crimea) with a state-owned venture Crimean Generating 

Systems (Simferopol). Two wind generators are installed at the East Crimean wind farm but at the moment the 

power station is abandoned.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості вирішило приєднати державне підприємство "Східно-

Кримська вітрова електростанція" (Щолкіне, Ленінський район, Крим) до державного підприємства 

"Кримські генеруючі системи" (Сімферополь). На Східно-Кримської ВЕС встановлено два вітроагрегати, 

але тепер станція законсервована.

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

13.07 Construction of wind farms in Ivanovka is still under discussion 13.07 Будівництво ВЕС в Іванівці все ще на стадії обговорення

July 13, Deputy of Regional State Administration Anatoliy Khomenko, met with the director of the company 

"Eurocape Ukraine‖ Peter Justin O'Brien and a member of the Supervisory Board Vitaliy Zaymak on the construction 

of wind power plant (WPP) in the Ivanovo region. Construction has not yet begun, though in the past year, 

"Greenway Energy Ltd." And "Eurocape Ukraine" talked about for the construction of wind farm projects in the 

region.

13 липня заступник голови облдержадміністрації Анатолій Хоменко зустрівся з директором компанії 

ТОВ «Юрокейп Юкрейн І» Пітером Джастіном О'брайеном і членом наглядової ради Віталієм Займаком 

з питань будівництва вітроелектростанції (ВЕС) в Іванівському районі. Будівництво ще не 

розпочиналося, хоча ще в минулому році ТОВ «Грінвей Енерджі» і ТОВ «Юрокейп Юкрейн» говорили 

про заходи щодо реалізації проектів будівництва ВЕС в регіоні.

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

12.07 The third stage of Sivashskaya WPP to be built in the Kherson region 12.07 У Херсонській області планується будівництво третьої черги Сиваської ВЕС

"Sivashenergoprom" Ltd. said that the capacity of the wind farm Sivashska will be increased up to 5MW. In July 

2012 the company plans to install wind turbine of model T600-48 600 kW, which will be the third phase of the project 

Sivashska WPP.

ТОВ "Сівашенергопром" повідомило, що потужність Сиваської вітроелектростанції збираються 

збільшити до 5 МВт. У липні 2012 року планується установка вітротурбіни моделі Т600-48 потужністю 

600 кВт, яка стане третьою чергою проекту Сиваської ВЕС.

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

1.08 "Kyivenergo" agreed with the representatives of condominiums on the facilitation of cooperation 1.08 "Київенерго" домовилось з представниками ОСББ про спрощення співпраці

Specialists PJSC "Kyivenergo" and condominium associations (condominiums) simplified contractual relations 

condominiums regarding electricity. The parties agreed on an updated form of Annex № 2 "Accounting Rules" to the 

contract for electricity supply in public places. It takes into account the peculiarities of functioning of condominiums 

and their relationship with the utility company. Entered into the application changes allow condominiums to simplify 

reporting for consumed electricity.

Фахівці ПАТ "Київенерго" та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) спростили 

договірні відносини у галузі електропостачання ОСББ. Сторони узгодили оновлену форму Додатку №2 

"Порядок розрахунків" до договору про постачання електричної енергії в місця загального користування. 

Вона враховує особливості функціонування ОСББ та їхніх взаємовідносин з енергопостачальною 

компанією. Внесені в додаток зміни дозволяють ОСББ спростити звітність за спожиту електроенергію.

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

27.07 Completion of NNP-3, 4 will cost 17% cheaper 27.07 Добудовою ХАЕС-3, 4 коштуватіме бюджету на 17% дешевше

Minimizztion of nuclear power development programs to in the world allowed to reduce the cost of completion of two 

units of Khmelnitsky nuclear power plant by $ 1 billion. Estimates in the feasibility study regarding completion of the 

station, approved the Cabinet, were 17% lower than the previous one. This allows attracting loans faster for 

completion of the station, and possibly to obtain nuclear fuel from the Russian for cheaper price.

Згортання програм з розвитку атомної енергетики в світі дозволило здешевити добудову двох 

енергоблоків Хмельницької АЕС на $ 1 млрд. Кошторис в техніко-економічному обгрунтуванні добудови 

станції, яку затвердив Кабмін, виявивлася на 17% нижче попереднього. Це дозволить швидше залучити 

кредити для добудови станції і, можливо, домогтися від Росії здешевлення заводу з виробництва 

ядерного палива.

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

27.07 Ukraine in search of a strategy for waste management 27.07 Україна в пошуках стратегії поводження з відходами

Starting from 2010 the transition to a new form of statistical records in Ukraine allowed to make a significant, though 

not entirely clear, changes in the assessment of the situation of waste. In accordance to the annual waste 

generation record Ukraine produced 419.2 million tons of waste, and the amount of accumulated waste in 

"designated areas or objects" - 13.27 billion tons which is much less than in previous reports. However, the revised 

statistics has a new paradox. All waste was assigned a status of hazardous. In their scope Ukraine surpassed all of 

Europe together with Russia.

Починаючи з 2010 року перехід на нову форму статистичного обліку в Україні дав змогу внести суттєві, 

хоча й не в усьому однозначні, зміни в оцінку ситуації з відходами. Згідно із зазначеним обліком річний 

обсяг генерування відходів становив 419,2 млн. тонн, а обсяг накопичення у «спеціально відведених 

місцях чи об’єктах» — 13,27 млрд. тонн, що є значно меншим ніж у попередніх звітах. Та натомість в 

оновленій статистиці виник новий парадокс. Усі утворені відходи опинилися у статусі небезпечних. За їх 

обсягом Україна перевершила всю Європу разом із Росією.

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

24.07 Ukraine can produce up to 300 thousand tons of bioethanol per year 24.07 Україна може випускати до 300 тис тонн біоетанолу на рік

Minister of Agrarian Policy of Ukraine Mykola Prysiazhniuk believes that Ukrainian state distilleries can produce 300 

thousand tons of bioethanol annually. In addition, private companies are now entitled to produce the product as well. 

This will optimize and reduce dependence of Ukraine on oil imports.

Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк вважає, що щорічно українські державні 

спиртзаводи зможуть виробляти 300 000 тонн біоетанолу. Крім того тепер цей продукт мають право 

виробляти і приватні компанії. Це дозволить оптимізувати і зменшити залежність від імпорту 

нафтопродуктів.

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

23.07 Ukrspirtu instructed within 15 days to draw up a programme for biofuel production for ethanol plants 23.07

"Укрспирту" доручили протягом 15 днів розробити програму щодо виробництва біопалива на 

спиртових заводах

Food and agricultural policy Minister Nikolay Prisyazhnyuk reported that Ukrspirtu was given 15 days on the 

elaboration of a programme on biofuel production at ethanol plants. businesses that are part of the GP Ukrspirt in 

2011, increased implementation of bioethanol in 18 times.

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк повідомив, що "Укрспирту" дали 15 днів 

на розробку програми щодо виробництва біопалива на спиртових заводах. Підприємства, які входять до 

складу ДП "Укрспирт", у 2011 р. збільшили об'єм реалізації біоетанолу у 18 разів.

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

20.07 Ukraine to propose EU projects in energy conservation 20.07 Україна запропонує ЄС проекти в сфері енергозбереження

The Minister of Environment and Natural Resources of Ukraine Eduard Stavitsky said that Ukraine will soon send to 

European Union a proposal on joint implementation of a number of specific energy conservation projects, especially 

in the social sector. In the first place, the ministry will send social projects worth over 12 billion UAH. This is - 

insulation in the social sector – replacement of windows, roofs, insulation of building facades.

Міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький повідомив, що Україна найближчим 

часом направить Євросоюзу пропозиції про спільну реалізацію низки конкретних енергозберігаючих 

проектів, перш за все, в соціальному секторі. У першу чергу, міністерство направить соціальні проекти 

на суму більш ніж 12 млрд грн. Це - утеплення в соціальному секторі - переоснащення вікон, дахів, 

утеплення фасадів будівель.

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

19.07 Minenerhovuhillya will not change Energy Strategy in terms of renewable energy 19.07 Міненерговугілля не змінюватиме Енергостратегію в частині відновлюваної енергетики

Director of Strategic Policy, investment and nuclear-energy complex of the Ministry of Energy and Coal Industry of 

Ukraine Mykyta Konstantinov expressed doubt on the revision of the share of renewable energy in Ukraine by 2030, 

specified in the revised draft of Energy Strategy of Ukraine till 2030 at 10% of the total installed capacity. His main 

argument was in favor of 6 GW of installed capacity of renewables by 2030 that is the highest capacity in terms of 

technical possibility to connect to the grid of the country and associated with continuity and security of energy supply.

Директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Микита Константинов висловив сумнів 

щодо перегляду частки відновлюваної енергетики в Україні у 2030 році, яка вказана у проекті оновленої 

Енергетичної Стратегії України до 2030 року на рівні 10% від загальної встановленої потужності. За його 

словами, головним аргументом на користь 6 ГВт встановленої потужності з відновлюваних джерел 

енергії в 2030 році є технічна можливість підключення цих об’єктів до енергосистеми країни і пов’язана з 

ним безперебійна робота та безпека.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

19.07 NCER says share of renewable energy sources in draft updated Energy Strategy too low 19.07

НКРЕ вважає, що частка відновлюваних джерел енергії в проект оновленої енергетичної 

стратегії занадто низька

The National Commission for Energy Regulation (NCER) considers the share of renewable energy sources foreseen 

in the draft updated Energy Strategy of Ukraine until 2030 too low. As reported, on June 22 the Energy and Coal 

Industry Ministry took as a basis the draft updated Energy Strategy of Ukraine until 2030.  The updated Energy 

Strategy foresees that the share of renewable energy in the country's energy balance by 2030 will amount to 4-5%, 

while the European Union plans to achieve a figure of 20% by 2020.

Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕ) вважає, що частка відновлюваних джерел 

енергії, передбачена у проекті оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року, занадто низька. 

Як повідомлялося, 22 червня, Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло за основу 

проект оновленого Енергетичної стратегії України до 2030 року. В оновленій Енергетичній стратегії 

передбачено, що частка відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі країни до 2030 року 

складе 4-5%, в той час як Європейський Союз планує домогтися цифри, що становить 20% до 2020 

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

17.07 Viktor Yanukovich approved an obligatory content of bioethanol in gasoline 17.07 Янукович дозволив додавати в бензин біоетанол

Ukrainian president signed the law regarding obligatory addition of bioethanol to gasoline in the volume of 5% since 

2014 and 7% since 2016. According to the bill’s memorandum, the target of a mentioned document is to create 

favorable conditions for production development and usage of alternative fuel kinds on the Ukrainian territory as well 

as development of the Ukrainian engine fuel market and enhancing the energy independence of Ukraine.

Президент України Віктор Янукович підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо 

виробництва та використання моторних палив з вмістом біокомпонентів". Відповідно до закону, 

передбачається поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва та застосування 

біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біоетанолу в бензині у 2013 р. ще не буде 

обов'язковим. Але уже у 2014 р. бензин в Україні повинен містити не меншеі 5% біоетанолу, а з 2016 р. - 

не менше 7%.

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

17.07 Ukraine can produce more energy from renewable sources than it consumes 17.07 Україна радять розвивати альтернативну енергетику

Accorging to an expert in the field of energy, the creator of "green tariff", the German member of parliament Hans-

Josef Fell the prospects for Ukraine in alternative energy are extraordinary, the country can provide more than 100% 

of the country's energy needs. Ukraine has high solar and wind potential, it can use the energy of marine flows, and 

geothermal energy. According to Fell, Ukraine should seek a full transition to renewable sources by 2030, and at the 

last resort by 2050.

Експерт у галузі енергетики, творець системи "зеленого тарифу", депутат парламенту Німеччини Ханс-

Джозеф Фелл вважає, що розвиток альтернативної енергетики в Україні є неминучим, якщо країна хоче 

досягти економічного рівня розвитку європейських країн. Ханс-Джозеф Фелл вказав на те, що Україна, 

завдяки інтенсивному розвитку відновлювальної енергетики, може значно підвищити темпи зростання 

власної економіки, а також посилити енергонезалежність від зовнішніх постачальників традиційних 

енергоресурсів і знизити шкідливий вплив на навколишнє середовище і клімат.

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

16.07 Exterior lighting modernization goes on in Khmelnytsky 16.07 У Хмельницькому триває модернізація мереж зовнішнього освітлення

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Windpower
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City authorities of Khmelnytsky continue to work on repairation of networks of external lighting. In order to improve 

energy efficiency it is planned to replace incandescent bulbs with energy saving bulbs. 232.5 thousand UAH have 

been spent for the modernization this year.

Міська влада Хмельницького продовжує роботи з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. 

З метою підвищення енергоефективності планується заміна світильників з лампами розжарювання на 

енергозберігаючі. На поточні ремонти в цьому році буде витрачено 232,5 тис. грн.

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

12.07 Increasing the share of alternative energy to 10% in 2030 unlikely 12.07 Збільшення частки альтернативної енергетики до 10% в 2030 році малоймовірне

Ex-Commissioner of President of Ukraine on international energy security Bohdan Sokolovsky said that the share of 

renewable energy at 10%, as planted in a government project "Energy Strategy to 2030" is unreal. In addition, the 

growth of alternative energy is limited by financial resources and lower electricity tariffs for the population. However, 

the expert notes that the electricity sector of Ukraine depends on imports, and therefore obliged to develop their own 

sources of energy.

Екс-уповноважений президента України з міжнародних питань з енергетичної безпеки Богдан 

Соколовський заявив, що частка альтернативної енергетики в розмірі близько 10%, закладена в 

урядовому проекті "Енергетичної стратегії до 2030 року" є нереальною. До того ж, зростанню 

перешкоджають обмежені фінансові можливості і низькі тарифи на електроенергію для населення. 

Разом з тим експерт відзначив, що електроенергетична галузь України залежить від імпорту і тому 

зобов'язана розвивати власні джерела енергії.

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

12.07 EU funds for development of energy efficience given to Misnistry of economy 12.07 Кошти ЄС на розвиток енергоефективності віддали Міністерству економіки

Cabinet of Ministers of Ukraine passed funds in the amount of 324 802.5 thousand., received from the European 

Union under the first tranche of support of the Energy Strategy for Energy Efficiency and Renewable Energy, to 

Ministry of Economic Development and Trade finstead of the State Agency for Energy Efficiency and Energy 

Conservation. The latter was left only a function of the state budget executor. Specifically, funds will be allocated for 

the modernization and replacement of boilers with their transfer to alternative fuels, implementation of projects with 

technologies using heat pumps, electric accumulating technologies for heat and hot water supply at the sites of 

communal property and sococial buildings, and implementation of cogeneration technologies using alternative fuels 

in utility power system, including the Autonomous Republic of Crimea, Kyiv and Sevastopol.

Кабінет Міністрів України зробив розпорядником коштів у сумі 324 802,5 тис. грн., які надійшли від 

Євросоюзу в рамках першого траншу підтримки виконання Енергетичної стратегії в сфері 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, Міністерство економічного розвитку та торгівлі 

замість Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, за яким залишили лише 

функцію виконавця бюджетної програми. Зокрема, кошти будуть направлені на проведення модернізації 

та заміну котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізацію проектів з впровадження 

технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого 

водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, та впровадження 

когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної 

теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим, областях, Києві та Севастополі.

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

9.07 Ukraine wants to raise EUR 1 billion to build alternative energy facilities in 2012 9.07 Україна залучить мільярд євро для будівництва об'єктів альтернативної енергетики в 2012 році

The head of the ecology department at Ivano-Frankivsk National technical University of Oil and Gas, Yaroslav 

Adamenko said at a meeting of the parliamentary assembly of Ukraine and Poland in Yeremche that it is planned to 

raise EUR 1 billion to build alternative energy facilities in Ukraine. He mentioned that according to the forecasts of 

the state agency for energy efficiency and energy saving in 2012 EUR 1 billion is to be raised to build alternative 

energy facilities. In 2013, the figure should be quintupled.

Завідувач кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 

доктор технічних наук Ярослав Адаменко на засіданні парламентської асамблеї України і Польщі в місті 

Яремче Івано-Франківської області повідомив, що у 2012 році в Україні планують залучити 1 млрд євро 

в будівництво об'єктів альтернативної енергетики. Він нагадав, що за прогнозами державного агентства 

з енергоефективності та енергозбереження, в 2012 році повинні залучити 1 млрд. євро у спорудження 

об'єктів альтернативної енергетики. У 2013 році ця цифра має збільшитися в 5 разів.

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

7.07 Ministry of Regional Development to "format" the law on condominium 7.07 Мінрегіон «відформатує» ОСББ

Ministry of Regional Development, Construction and Housing and a number of members of condominium 

associations offered a deep modernization of legislative base of the institute, the introduction of several new forms 

of activity, that will be universal for all condominiums. Thus, the National Council adopted the model statute 

designed for condominiums.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства та ряд 

представників Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) пропонують проводити 

глибоку модернізацію, із запровадженням ряду нових правових форм організації діяльності, 

універсальну та орієнтовану на всіх без винятку співвласників будинків. Так, Нацрада схвалила 

розроблений типовий статут ОСББ.

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

5.07 Bliznyuk encouraged EBRD to participate in pilot projects on energy efficiency 5.07 Близнюк закликав ЄБРР долучитися до пілотних проектів у сфері енергоефективності

Minister for Regional Development, Construction and Housing Anatoly Bliznyuk called on the European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) to participate in pilot projects on energy efficiency. In turn, Director of 

Energy and Climate Change of EBRD Terry McCalion proposed to focus on energy saving in residential sector 

through joint efforts on two main areas: improvement of legislation regarding condominiums so that they can receive 

targeted funding for energy efficiency measures and joint development of a mechanism of financial cooperation in 

the framework of specific projects.

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

закликав Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) долучитися до пілотних проектів у сфері 

енергоефективності. В свою чергу директор департаменту енергозбереження і зміни клімату ЄБРР 

Террі МакКаліон запропонував в галузі енергозбереження у житловому секторі зосередити спільні 

зусилля на двох основних напрямках: удосконалення законодавства про об'єднання співвласників 

багатоквартирних будинків, з тим, щоб вони могли отримувати цільове фінансування на заходи з 

енергоефективності, а також спільне вироблення механізму фінансової взаємодії у рамках конкретних 

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

International News Міжнародні новини

30.07 Germany Building 17 New Coal, 29 New Gas-Fired Power Stations 30.07 Німеччина обмірковує будівництво нових вугільних елетростанцій

German utilities and private investors have plans to construct or modernise some 84 power stations, energy and 

water industry association BDEW said on Monday. Of the total number counted 29 units were gas-fired and 17 coal-

fired generation plants. The planned projects were equivalent to an installed power generation capacity of 42,000 

megawatts (MW), the Berlin-based group said in a statement issued on the first day of the Hanover industrial fair. It 

estimated that the projects, taken together, involved investments of more than 60 billion euros ($79.25 billion).

За даними організації захисту довкілля Greenpeace, в Німеччині мають бути збудовані 23 нові вугільні 

електростанції з потужністю понад 24 тисячі мегават, які спричинятимуть викиди вуглекислого газу 

обсягом близько 150 мільйонів тонн на рік. Захисники довкілля вважають, що такі великі обсяги викидів 

СО2 і є причиною кліматичних змін на планеті.

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

23.07 Power consumption in the CIS countries remains three times higher 23.07 Енергоємність в країнах СНД залишається втричі вищою

ABB reported strong global trend of reducing energy consumption per unit GDP and indicates the existence of a 

significant energy saving potential, particularly in the CIS. A new global report on energy trends ABB group prepared 

using data from Enerdata. Thus, power consumption in the CIS countries decreased by 1.8% annually, it still 

remains three times higher than in European countries.

Компанія АББ повідомила про стійку глобальну тенденцію зниження енергоємності на одиницю ВВП та 

вказує на існування значного потенціалу енергозбереження, особливо в країнах СНД. Новий 

глобальний звіт про тенденції енергоефективності група АББ підготувала на основі даних від компанії 

Enerdata. Так, енергоємність в країнах СНД знижувалася на 1,8% щороку, але все одно залишається 

втричі вищою, ніж у європейських країнах. 

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

9.07 China's Hanergy eyes renewable energy projects in Moldova 9.07 Китай інвестує у виробництво відновлюваної енергії у Молдові

The European country's investment-promoting agency, MIEPO said that China-based Hanergy Holding Group 

Limited is interested to invest in solar and hydro energy projects in Moldova. Representatives of Hanergy Europe 

from their side noted that the company has already started researching Moldovan energy market and looking for 

potential partners for future cooperation.

Китайська енергетична компанія Hanergy Holding Group Limited планує інвестувати у виробництво і 

розвиток джерел відновлюваної енергії у Молдові. Представники Hanergy Europe зі свого боку 

відзначили, що компанія вже розпочала дослідження молдавського енергетичного ринку і пошуку 

потенційних партнерів для подальшої співпраці. 

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

5.07 Renewable energy leaders to swap soon 5.07 Лідери в відновлюваній енергетиці скоро зміняться

According to a new report from the International Energy Agency (IEA), renewable power generation is expected to 

continue its rapid growth over the next five years. The report says that despite economic uncertainties in many 

countries, global power generation from hydropower, solar, wind and other renewable sources is projected to 

increase by more than 40% to almost 6 400 terawatt hours (TWh) – or roughly one-and-a-half times current 

electricity production in the United States. According to the report, renewable generation will increasingly shift from 

the OECD to new markets, with non-OECD countries accounting for two-thirds of this growth. Of the 710 GW of new 

global renewable electricity capacity expected, China accounts for almost 40%. Significant deployment is also 

expected in the United States, India, Germany and Brazil, among others.

За прогнозами Міжнародного енергетичного агентство (МЕА) виробництво електроенергії з 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в світі до 2017 року виросте більш ніж на 40% до 6,4 тисячі терават-

годин. Лідерство в відновлюваній енергетиці буде переходити від країн-учасниць Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) до країн, що розвиваються, на які припадатиме дві 

третини всього росту. З 710 гігават нових потужностей, які, за прогнозами, будуть введені в 

експлуатацію за п'ять років, на Китай припаде близько 40%. Значні обсяги введення потужностей 

очікуються також, зокрема, в США, Індії, Німеччини і Бразилії.

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

2.07 IBM reported on achievements in energy conservation 2.07 IBM прозвітувала про здобутки в сфері енергозбереження

IBM achieved strong sustainability results in energy conservation, data center energy efficiency and environmental 

responsibility last year. The company saved more than US$43 million in electricity expenses and conserved 378,000 

megawatt hours of electricity last year, enough to power almost 34,000 average U.S. homes for a year. IBM's energy 

conservation projects delivered savings equal to 7.4 percent of the company's total energy use, significantly 

exceeding the annual goal of 3.5 percent.

У 2011 році IBM досягла високих результатів у галузі енергозбереження, енергоефективності центрів 

обробки даних та екологічної відповідальності. У минулому році компанія заощадила понад 43 млн. 

доларів США на електроенергетичних витратах і зберегла 378 тис. мегават-годин електроенергії, 

достатньої для енергопостачання майже 34 тис. середньостатистичних будинків у США протягом року. 

Проекти IBM зі збереження енергії забезпечили економію, еквівалентну 7,5% від загального річного 

енергоспоживання компанії, що значно перевищує заплановану економію в 3,5%.

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

Upcoming events Події

14th Renewable Energy Finance Forum- London, 12-13 September 2012 XIV Форум з Фінансування Відновлюваної Енергетики

As an information partner of the event, EUEA would like to invite you to participate at the 14th Renewable Energy 

Finance Forum in London, on September 12-13, 2012. The topic of the forum are: renewables in the big picture: 

from the EU ETS to the evolving nature of gas markets, the underlying performance of renewable energy assets, the 

global future energy mix and the place for renewables in it, etc. 

Фахівці ПАТ "Київенерго" та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) спростили 

договірні відносини у галузі електропостачання ОСББ. Сторони узгодили оновлену форму Додатку №2 

"Порядок розрахунків" до договору про постачання електричної ене

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