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EUEA-news

31.08 EUEA Position Paper on the draft of updated Energy Strategy of Ukraine until 2030 31.08 Принципові положення ЄУЕА щодо проекту оновленої Енергетичної Стратегії України до 2030

Position paper on the draft of updated Energy Strategy of Ukraine until 2030 was prepared by the Working Group 

―Sustainable Development: Energy Efficiency and renewable energy‖.  According to the EUEA Working Group 

Members from the draft Strategy that it is not expected that RES will have a predominant role, in installed and 

generation capacity. We would have expected something more in line with European standards: 15% by 2030 would 

have been acceptable and possible for Ukraine to achieve. However, looking at both balance tables (p.9-22) and the 

relevant RES chapter (3.C.), it is clear that RES are seen as marginal and only appreciated for their eventual 

potential, rather than their strategic benefits and environmental compliance. Moreover, the proposed draft has a 

number of incorrect or unrealistic assumptions and a lack of solutions to address current problems in the heating 

sector such as energy audits, energy performance of buildings; state regulation of the district heating sector, nor 

links between energy efficiency investments and clean energy initiatives (CO2 reduction).

Принципові положення ЄУЕА щодо проекту оновленої Енергетичної Стратегії України до 2030 року було 

підготовлено Робочою Групою на тему ―Сталий розвиток: енергоефективність та відновлювані джерела 

енергії‖. Члени Робочої групи Європейсько-українського енергетичного агентства вважають, що з 

проекту Стратегії стає зрозуміло, що ВДЕ не буде відводитись домінуюча роль щодо встановлених та 

генеруючих потужностей. В свою чергу, хотілось би значно більшої відповідності європейським 

стандартам: 15% були б прийнятними та досяжними для України до 2030 року. Крім того, 

запропонований проект оновленої Стратегії містить ряд невірних або нереалістичних припущень, а 

також відсутні рішення щодо вирішення поточних проблем в секторі теплопостачання, таких як: 

енергоаудит, енергетична ефективність будівель, державне регулювання сектору централізованого 

теплопостачання; немає жодного зв’язку між інвестиціями щодо енергоефективності та ініціативами 

щодо запровадження чистої енергетики (скорочення викидів CO2).

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

14.08 Eight international companies operating in the field of renewable energy joined EUEA in summer 14.08 Провідні міжнародні компанії в сфері відновлюваної енергетики об’єднуються

Eight international companies operating in the field of renewable energy joined European-Ukrainian Energy Agency 

(EUEA) in summer. Beten International, Greenworx-Guris, LIS, CMS, Activ Solar, 3W Power Ukraine, Filasa 

International, Rengy Development joined one of the leading specialized agencies to consolidate efforts on 

developing their business in Ukraine. According to Elena Rybak, director of EUEA active quantitative and qualitative 

EUEA growth even during the quiet summer time once again proves that market players consolidate for joint 

cooperation in areas of energy efficiency and renewable energy in Ukraine.

8 міжнародних компаній у сфері відновлюваної енергетики увійшли влітку до складу Європейсько-

Українського Енергетичного Агентства (ЄУЕА). Beten International, Greenworx-Guris, LIS, CMS, Activ 

Solar, «3В Пауер України», «Філаса Інтернасіональ», Rengy Development приєдналися до одного з 

провідних профільних агентств з метою консолідації зусиль щодо розвитку свого бізнесу в Україні. За 

словами Олени Рибак, директор ЄУЕА, активний кількісний і якісний ріст ЄУЕА навіть у тихий літній 

період у черговий раз свідчить про те, що гравці ринку об’єднуються для спільної роботи в секторі 

енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні.

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

30.08 Winners of the Energy Conservation Program announced in Lviv 30.08 На Львівщині оголошено переможців конкурсу за Програмою енергозбереження

August 30, 2012 were completed the changes to the use of proceeds for implementation of the Energy Saving 

Program for public sector in Lviv region in 2010-2012 aiming to increase the financing up to 1 million UAH. 41 

winners were nominated for the competition. The projects involve energy-saving measures in public sector facilities 

of the region. The total value of awarded projects is 4.2 million UAH,  1.7 mln UAH allocated from the regional 

budget, 2.5 million UAH needed to be attracted from local governments.

30 серпня 2012 року завершено процедуру внесення змін до напрямів використання коштів на 

виконання заходів Програми енергозбереження для бюджетної сфери Львівщини на 2010-2012 роки з 

метою збільшення фінансування конкурсу на 1 млн. грн. Переможцями стали 41 номінанти конкурсу. 

Реалізація проектів передбачає здійснення енергоощадних заходів на об’єктах бюджетної сфери 

області. Загальна вартість проектів-переможців становить 4,2 млн. грн., зокрема, з обласного бюджету 

програмою передбачено 1,7 млн. грн., органами місцевого самоврядування та громадами населених 

пунктів буде залучено 2,5 млн. грн.

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

22.08 USAID Project and Chernihiv City Council Presented Energy Efficient Kindergarten 22.08 Проект USAID та Чернігівська міськрада презентували енергоефективний дитсадок

The Chernihiv City Council and USAID Municipal Heating Reform in Ukraine Project gave a presentation on their 

joint project "Energy Efficient Modernization of Kindergarten # 71‖ in Chernihiv on August 22. The pilot project is the 

result of the fruitful cooperation in the area of energy efficiency between the U.S. Agency for International 

Development (USAID) and Chernihiv City Council. The two signed an agreement on 5 July 2011 on co-financing for 

an energy-efficiency renovation of the municipality’s kindergarten # 71. Under this agreement, USAID provided 

financial assistance of UAH 912,000, or 44.3% of the total amount. The city, in turn, allocated UAH 1,141,000 from 

the municipal budget.

22 серпня у Чернігові відбулася презентація спільного проекту Чернігівської міської ради та Проекту 

USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»: «Енергоефективна модернізація дошкільного 

навчального закладу №71». Пілотний проект є результатом плідної співпраці в сфері 

енергоефективності Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Чернігівської міської ради. 

USAID та Чернігівська міська рада 5 липня 2011 року підписали угоду щодо співфінансування 

енергоефективної реновації дитсадка №71 м. Чернігова. За умовами угоди Проекту USAID надав 

фінансову допомогу у розмірі 912 000 грн. або 44,3% від загальної суми. У свою чергу, з бюджету міста 

Чернігова було виділено 1 141 000 грн.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

15.08 Crimean authorities develop a program of energy saving technologies in residential area 15.08 Влада Криму розробляє програму енергозберігаючих технологій у житлофонді

In Crimea, on the initiative of Anatoly Mogilev, the head of the Council of Ministers of Crimea, a pilot project is being 

developed to introduce energy-saving technologies for apartment buildings. The replacement of communications 

and electricity grids, installation of heat meters and meters for water, replacement of windows, insulation of facades 

of buildings, etc will be done for energy conservation measures.

У Криму за ініціативою Голови Ради міністрів АРК Анатолія Могильова розробляється пілотний проект з 

впровадження енергозберігаючих технологій для багатоквартирного житлового фонду. Для збереження 

енергії буде проводитися заміна комунікацій та електромереж, встановлення теплових лічильників і 

лічильників обліку води, заміна вікон, утеплення фасадів будівель і т.д.

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

22.08

"Astarta" postponed launch biogas complex on Hlobynskyy sugar refineries in the Poltava region in 4th 

quearter 2012 22.08

"Астарта" відклала запуск біогазового комплексу на Глобинському цукрозаводі в Полтавській 

області на 4 квартал. 

One of the largest producers of sugar in Ukraine, agricultural holding "Astarta" (Kiev) delays the launch of biogas 

complex at Globinsky sugar plant (Poltava region) and postponed it to October-December. As part of an energy 

efficiency program,  "Astarta" now is actively pursuing the construction of a biogas installation at Globinsky sugar 

factory in the Poltava region to begin its commissioning in the fourth quarter of 2012. The launch of the complex will 

replace up to 50% of the natural gas used in the processing of beetroot.

Один з найбільших виробників цукру в Україні агропромисловий холдинг "Астарта" (Київ) відклала 

запуск біогазового комплексу на Глобинському цукровому заводі (Полтавська область) на жовтень-

грудень. У рамках програми підвищення енергоефективності, зараз "Астарта" активно проводить 

будівництво біогазового виробництва на Глобинському цукровому заводі в Полтавській області, щоб 

почати його введення в експлуатацію в четвертому кварталі. Запуск комплексу дозволить замінити до 

50% природного газу, що використовується в переробці буряків.

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

31.08 "Cherkassyteplokommunenergo" plans to build a biomass cogeneration plant by 2014 31.08 «Черкаситеплокомуненерго» планує побудувати ТЕЦ на біопаливі до 2014 року

Municipal Enterprise "Cherkassyteplokommunenergo" plans to build cogeneration plant (CHP) using that uses wood 

waste in Cherkassy by 2014, with the installed capacity of 2.5 MW and 10 MW of thermal energy. The company will 

fund the project by borrowing from the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Комунальне підприємство «Черкаситеплокомуненерго» планує до 2014 року побудувати в обласному 

центрі теплоелектроцентраль (ТЕЦ) на деревних відходах встановленою електричною потужністю 2,5 

МВт і тепловою енергією 10 МВт. Компанія буде фінансувати проект за рахунок залучення кредиту 

Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

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

31.08 "Biogazenergo" plants to build  HPP using biomass with the capacity of 18 MW in Kiev region 31.08 «Біогазенерго» планує побудувати ТЕС на біопаливі потужністю 18 МВт у Київській області

RH "Biogazenergo" (included in "Eastern Investment Group") is planning to build a thermal power plant of 18 MW, 

which will use biofuel in Ivankovo, Kiev region. The company plans to implement the project in 2 phases. The first 

phase of 6 MW, "Biogazenergo" is going to put into operation before the end of current year, and the second - 12 

MW - by the end of 2013. The fuel to be used – chips from wood waste.

ОВ «Біогазенерго» (входить в «Східну інвестиційну групу») планує побудувати теплову електростанцію 

потужністю 18 МВт, яка працюватиме на біопаливі в смт. Іванково, Київської олбасті. Компанія планує 

реалізувати проект в 2 черги. Першу чергу потужністю 6 МВт, «Біогазенерго» має намір ввести в 

експлуатацію до кінця поточного року, а другу - потужністю 12 МВт - до кінця 2013. В якості палива 

будуть використовуватися відходи деревини - щепа.

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

30.08 First solar PV station to be launched in Kirovograd region 30.08 У Кіровоградській області відкриється перша сонячна фотоелектростанція

The launch of the first solar PV plant in Kirovograd region is planned to be held by October 2012, which is located in 

the village of Ivanivka, Novoukrainsk district. Solar power plant will occupy an area of 2.7 hectares. It is planned that 

it will produce 1.3 MW of electricity. The latter will be delivered to the grid of Ukraine. According to forecasts, the 

power plant’s pay back period is four and a half years.

До жовтня поточного року має відбутися запуск першої в Кіровоградській області сонячної 

фотоелектростанціі, яка розташовуватиметься в селі Іванівка, Новоукраїнського району. Сонячна 

електростанція займе площу в 2,7 га. Планується, що вона буде виробляти 1,3 МВт електроенергії та 

електроенергія поставлятиметься в електромережу України. За прогнозами фахівців, електростанція 

окупиться за чотири з половиною роки.

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

29.08 Berdyansk can solve the problem of power shortages during summer with the help of solar panels 29.08 Бердянськ може вирішити питання браку електроенергії влітку за допомогою сонячних батарей

"Zaporozhyeoblenergo" offered Berdyansk entrepreneurs energy cooperation. Sergei Dubko, Director of Advanced 

Development and Investments of JSC "Zaporozhyeoblenergo", noted that the problem of power shortages in the 

summer can be solved with the help of solar panels. Moreover, thanks to this grid on split wil receive additional 

energy, which will increase the voltage and stability of its filing.

«Запоріжжяобленерго» запропонувало бердянським підприємцям співпрацю у сфері енергетики. Сергій 

Дубко, директор з перспективного розвитку та інвестицій ВАТ «Запоріжжяобленерго», зазначив, що 

проблема нестачі електроенергії в літній період може бути вирішена за допомогою сонячних батарей. 

Більш того, завдяки цьому електромережа на Косі отримає додаткову електроенергію, що збільшить 

напругу і стабільність її подачі.

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

23.08 France will allocate money to build a solar power plant 23.08 Франція виділить гроші на будівництво сонячної електростанції

French Finance Ministry has allocated to french company «BETEN International» facility in the amount of € 15 

million for research in the Kherson region. President of «BETEN International» Jean Roche has provided information 

about the plans in Kherson region. Now the French are working on three projects: solar power station, wind power 

station, and greenhouses. In particular, the first stone for the construction of the PV plant will be laid in autumn.

Міністерство фінансів Франції виділило французькій компанії «BETEN International» фінансову лінію в 

сумі € 15 млн. на дослідницьку діяльність у Херсонській області. Президент компанії «BETEN 

International» Жан Рош надав інформацію про плани компанії на Херсонщині. Зараз французи 

працюють над реалізацією трьох проектів: сонячна електростанція, теплиці та вітроелектростанції. 

Зокрема, восени буде закладений перший камінь для будівництва електростанції.

Сонячна Енергетика Solar energy 

Biogas Біогаз

Biomass Біомаса

http://www.euea-energyagency.org/

          In English

August, 2012

Newsletter 

Енергоефективність у системах теплопостачанняEnergy efficiency in heating systems

ЄУЕА-новини

1

http://www.facebook.com/pages/EUEAЕвропейско-Украинское-Энергетическое-Агентство/139063839500833
http://www.linkedin.com/groups/EuropeanUkrainian-Energy-Agency-2521858
http://euea-energyagency.org/show_news.php?id=625&lang=en
http://euea-energyagency.org/show_news.php?id=625&lang=en
http://euea-energyagency.org/show_news.php?id=620&lang=en
http://euea-energyagency.org/show_news.php?id=615&lang=ua
http://www.loda.gov.ua/ua/news/itm/6942/
http://www.loda.gov.ua/ua/news/itm/6942/
http://mhrp.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=1&lang=english
http://mhrp.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=293&Itemid=1&lang=english
http://elektrovesti.net/19043_vlasti-kryma-razrabatyvaet-programmu-energosberegayushchikh-tekhnologiy-v-zhilfonde
http://elektrovesti.net/19043_vlasti-kryma-razrabatyvaet-programmu-energosberegayushchikh-tekhnologiy-v-zhilfonde
http://anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/23113
http://anyfoodanyfeed.com/ru/news/id/23113
http://rencentre.com/news-and-insights/6197
http://rencentre.com/news-and-insights/6197
http://rencentre.com/news-and-insights/6193
http://rencentre.com/news-and-insights/6193
http://elektrovesti.net/19350_v-kirovogradskoy-oblasti-otkroetsya-pervaya-solnechnaya-fotoelektrostantsiya
http://elektrovesti.net/19350_v-kirovogradskoy-oblasti-otkroetsya-pervaya-solnechnaya-fotoelektrostantsiya
http://www.061.ua/article/185747
http://www.061.ua/article/185747
http://www.euea-energyagency.org/


Newsletter 

August, 2012

Євпорейсько-Українське Енергетичне Агентство

European-Ukrainian Energy Agency

Інформаційний бюлетень

Серпень, 2012

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

23.08 Odessaoblenergo attracted a loan from Oschadbank to fund the connection to solar power plants 23.08 Одесаобленерго залучить в Ощадбанку кредит для підключення сонячних електростанцій 

Oschadbank provided loan in the amount of 33.334 million UAH to a power company Odessaoblenergo for the 

modernization of 110 kW of Kealia electrical substation, needed for connection of new power plants using renewable 

energy sources. The National Energy Regulatory Commission approved such a loan by a power company loan for 3 

years at 17% per annum.

Ощадбанк надасть енергопостачальній компанії Одесаобленерго кредит у розмірі 33,334 млн грн для 

модернізації електричної підстанції Кілія потужністю 110 кВ, що необхідний для підключення до неї 

нових електростанцій, що працюють на відновлюваних джерелах енергії. Національна комісія 

регулювання електроенергетики України на засіданні погодила залучення обленерго такого кредиту 

строком на 3 роки під 17% річних.

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

16.08 Energoinvest launches first stage of Halzhbiyevska solar plant 16.08 "Енергоінвест" запустив першу чергу Гальжбіївської геліолектростанції

Energoinvest has launched the first stage of Halzhbiyevska solar power station (Vinnytsia region) with a capacity of 

267.9 kW. The station will consist of five stages with a total capacity of 446.66 kW. The construction of the station is 

to be completed by 2013. The NCER set a feed-in tariff for electricity generated by the first stage of the solar power 

plant and adjusted the total installed power generating capacity of Energoinvest's equipment to 14.463 MW.

ТОВ "Енергоінвест" ввело в експлуатацію першу чергу Гальжбіївської  сонячної електростанції 

(Вінницька обл.) потужністю 267,9 кВт. В цілому, станція буде складатися з п'яти черг загальною 

потужністю 1 МВт 446,66 кВт. Будівництво станції планується завершити до 2013 року. НКРЕ 

встановила "зелений" тариф на електроенергію, вироблену першою чергою сонячної електростанції, і 

скоригувала загальну встановлену потужність генеруючого обладнання "Енергоінвесту" до 14,463 МВт.

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

8.08 A "solar" eсocity to be built in Ukraine 8.08 В Україні побудують "сонячне" екомістечно

On the area of 7 hectares in the village Novoaleksandrivka near Dnepropetrovsk, several dozen of  houses will 

appear of very uncommon construction, designed for a family of 4 people. The main peculiarity of the project will be 

the power supply for the houses. Solar energy will not only provide for hot water, but also provide heating in winter, 

and air conditioning in summer. In addition, solar cells mounted on the solar collectors will produce enough electricity 

(4.5 kWh). Therefore, there is no centralized energy needs in the village, and hence no necessity to install 

transmission lines. As a backup power source the authors of the project suggest using a diesel installation.

На площі 7 гектарів в районі села Новоолександрівка, поряд з Дніпропетровськом, розмістяться кілька 

десятків будинків оригінальної конструкції, розрахованих на сім'ї з 4 осіб. Головною родзинкою проекту 

стане енергопостачання будинків. Сонячна енергія дозволить не лише отримувати гарячу воду, але 

також забезпечить опалення будинків в зимовий період і охолодження в літній. Крім того, 

фотоелементи, встановлені на сонячних колекторах, зможуть виробляти достатню кількість 

електроенергії (4,5 кВт.год). Тому, в централізованому електропостачанні селища немає потреби і 

протягувати лінії електропередачі до нього не потрібно. В якості резервного джерела живлення автори 

проекту пропонують використовувати дизельну установку.

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

7.08 In Ternopil opened a unique restaurant-Ark 7.08 У Тернополі відкрився унікальний ресторан-ковчег

August 7, unique restaurant designed in the form of the ark was opened in Ternopil. A two-storey restaurant called 

the most environmentally friendly restaurant- stucco clay was used for the construction, natural gas was not 

summed, and the energy is partially supplied by 10 solar panels on the roof. Restaurant owners have submitted this 

project for several nominations in the Ukrainian Book of Records.

7 серпня, в Тернополі відкрився унікальний ресторан, виконаний у вигляді ковчега. Двоповерховий 

ресторан називають найекологічнішим - при будівництві використовували  глину для штукатурки, газу не 

підводили, а електроживлення частково забезпечують 10 сонячних батарей на даху. Власники 

ресторану подали цей проект на кілька номінацій до Книги рекордів України.

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

6.08 Khersonoblenergo wants to build three PV plants 6.08 Херсонобленерго хоче побудувати 3 геліостанції

JSC "EC Khersonoblenergo" wants to build solar power plants in Novotroitskyy and Genichesk areas and in Kherson 

city with estimated capacity of 32.5 MW, 75.0 MW and 6.0 MW, respectively. The question on building permits was 

submitted to the next session of the regional council.

ВАТ «ЕК Херсонобленерго» хоче будувати сонячні ЕС в Новотроїцькому та Генічеському районах та у 

м. Херсоні орієнтовною потужністю 32,5 МВт, 75,0 МВт і 6,0 МВт відповідно. Питання дозволу 

будівництва винесено на найближчу сесію облради.

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

6.08 Activ Solar subsiciaries to get another 60 hectares for the construction of PV plants 6.08 "Дочки" Activ Solar отримають ще 60 га для будівництва СЕС 

Council of Ministers of Crimea has given permission to allocate land for the following companies: "Lambda Solar", 

"Omykron Solar", "Theta Pv," " Iota Solar," "Kappa Solar" in Crimea. Each company may get about 10 hectares, 

"Lambda Solar" - 20 hectares. According to the market data, all listed companies are controlled by Activ Solar.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим дала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки компаніям "Лямбда Солар", "Омикрон Солар", "Тета Піві", "Йота Солар", 

"Каппа Солар" на території Криму. Кожна компанія може отримати близько 10 га, "Лямбда Солар" - 20 

га. За даними ринку, всі зазначені компанії підконтрольні Activ Solar.

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

Вітроенергетика

22.08 The second stage of Ochakiv WPP was put into operation in Mykolayiv region 22.08 На Миколаївщині запрацювала друга черга Очаківської ВЕС

August 21, Company "Wind Park Ochakovskiy" (Mykolaiv region) put into operation the second turn of Ochakiv wind 

power plant in the Mykolayiv region. The capacity of the second stage of the wind farm is 12.5 MW. It consists of 5 

turbines. Technical sponsor of the project is the German company Fuhrlaender.

Компанія "Вітряний парк Очаківський" (Миколаївська область) 21 серпня ввела в експлуатацію другу 

чергу Очаківської вітряної електростанції в Миколаївській області. Потужність другої черги ВЕС 

становить 12,5 МВт. Вона складається з 5 вітрогенераторів. Технічним спонсором проекту є німецька 

компанія Fuhrlaender.

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

14.08 Chief of Atomenergomash plant buys controlling stake in Fuhrlander 14.08 Генеральний директор «Енергомашспецсталі» Єфімов став власником контрольного пакету 

Maxim Efimov, the general director of Ukraine’s JSC Energomashspetstal (EMSS) (part of Russia’s 

Atomenergomash) has acquired a majority stake in German concern Fuhrlander AG. The second largest 

shareholder of the German company is a company Windreich AG (Germany).

Максим Єфімов, генеральний директор ПАТ «Енергомашспецсталь», став власником 80% акцій 

німецького вітроенергетичного концерну Fuhrlander AG. Другим за величиною акціонером німецького 

концерну є компанія Windreich AG (Німеччина).

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

2.08 German investors installed the stations to measure wind velocity in Odessa region 2.08 В Одеській області німецькі інвестори встановили станцію по вимірюванню сили вітру

Two German companies - Fulender and VKN intend to install in the south of Ukraine - Crimea and Odessa region 

windmills to generate electricity. The first of these companies have opened a joint venture here. The second is 

looking for partners. Mostly German companies are interested in working in Crimea, but in Odessa region they 

installed the station to measure wind velocity.

Дві німецькі компанії - Fulender і VKN мають намір поставити на півдні України - в Криму та Одеській 

області - вітряки для вироблення електроенергії. Перша з цих компаній уже відкрила тут спільне 

підприємство. Друга ще шукає партнерів. В основному, німецькі фірми зацікавлені в роботі в Криму, але 

в Одеській області вони встановили станцію по вимірюванню сили вітру.

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

31.08 Ukraine ranked 29th regarding the attractiveness of the markets for renewable energy, China is leading 31.08 Україна 29-ма в рейтингу привабливості країн для ринку ВДЕ, лідирує Китай

Ukraine was ranked 29th regarding the attractiveness of the world markets for renewable energy, according to the 

quarterly report of Ernst & Young. It is the only country of the CIS, that was included in this rating. The leader of the 

list is China, followed by the U.S. and Germany. The total investment in this sector in the second quarter of 2012 

amounted for 59.6 billion U.S. dollars, which is 24% more than in the 1st quarter. Chinese investment in the sector 

increased by 92% in the second quarter compared with the first.

Україна посіла 29-е місце в рейтингу привабливості країн світу для ринку відновлюваних джерел енергії, 

повідомляється в щоквартальному звіті компанії Ernst&Young. Вона єдина з країн СНД, що потрапила в 

цей рейтинг. Лідером у цьому списку виявився Китай, за ним США і Німеччина. Загальний обсяг 

інвестицій у цю галузь у другому кварталі 2012 року склав 59,6 млрд доларів США, що на 24% більше, 

ніж у 1 кварталі. Китайські інвестиції в галузь збільшилися на 92% у другому кварталі, порівняно з 

першим.

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

31.08 Straw can replace a third of Ukraine’s gas consumption 31.08 Солома може замінити третину споживаного газу в Україні

Head of Department of Thermophysical Problems of Bioenergy from Institute of Engineering Thermophysics, NAN 

of Ukraine Georgyi Geletukha believes that straw as a type of biofuel could replace a third of Ukraine’s gas 

consumption. According to him, after collecting 1 kg of grain in the fields there is about 1 kg of straw, thus, on 

average, Ukraine annually receives about 50 million tons of this fuel, which is equivalent to 17 billion cubic meters of 

gas.

Завідувач відділом теплофізичних проблем біоенергетики Інституту технічної теплофізики НАН України 

Георгій Гелетуха вважає, що солома, як один з видів біопалива, може замінити Україні третину 

споживаного природного газу. За його словами, після збору 1 кг зернових на полях залишається 

близько 1 кг соломи, таким чином, в середньому Україна щорічно отримує близько 50 млн. тонн цього 

виду палива, що є еквівалентом 17 млрд. кубометрів газу.

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

27.08 State to support energy efficiency projects with cheap loans 27.08 Держава підтримає енергоефективні проекти дешевими кредитами

The Government has approved amendments to the Procedure on use of funds provided in the state budget for 

government support of energy efficiency measures through the mechanism of loans reduction. The adoption of the 

resolution will improve the mechanism of compensation of costs associated with the payment of interest on loans 

taken for energy efficiency projects. The document will also contribute to facilitating compensation costs to the 

organization that are associated with the payment of interest on such loans, hence reducing administrative 

procedures.

Уряд схвалив внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 

державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів. Прийняття 

постанови дозволить удосконалити механізм надання компенсації витрат, пов’язаних зі сплатою 

відсотків за кредитами, взятими для реалізації енергоефективних проектів. Документ також сприятиме   

спрощенню отримання суб’єктами господарювання компенсації витрат, пов’язаних зі сплатою відсотків 

за такими кредитами, шляхом зменшення кількості  адміністративних процедур.

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

23.08 By 2055 renewable energy to fill up the budget of Ukraine by almost one trillion UAH 23.08 До 2055 року відновлювана енергетика поповнить бюджет України майже на 1 трлн грн

The head of the Institute of Renewable Energy of NAS, corresponding member of National Academy of Sciences, 

doctor of technical sciences, Professor Nver Mkhitaryan said that revenue from the development of renewable 

energy by 2055 will grow nearly to a trillion. In addition, as noted Mkhitaryan, alternative energy benefits the country 

not only economically but also politically, because it will bring together Ukraine and the EU. 

Голова Інституту відновлюваної енергетики НАН, член-кореспондент НАН, доктор технаук, професор 

Нвер Мхітарян заявив, що надходження до бюджету від розвитку альтернативної енергетики до 2055 

року зростуть майже до трильйона. Крім того, як зазначив Мхітарян, розвиток альтернативної 

енергетики вигідно країні і економічно, і політично, тому що буде зближувати Україну з ЄС.

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

23.08 It’s the time for Ukraine to develop alternative energy 23.08 Україні саме час розвивати альтернативну енергетику

World expert in the field of energy, the creator of the "green" tariff, member of the German parliament Hans-Joseph 

Fell believes that due to the intensive development of renewable energy Ukraine may significantly increase the pace 

of development of its economy and increase energy independence from external suppliers of traditional energy. 

Implementation of infrastructure projects in the alternative energy, according to H.Fella will allow to give a strong 

impetus to the development of engineering, agriculture, provide existing enterprises with orders, create a entirely 

new industries and many new jobs.

Світовий експерт в галузі енергетики, творець системи "зеленого тарифу", депутат парламенту 

Німеччини Ханс-Джозеф Фелл (Hans-Josef Fell) вважає, що саме завдяки інтенсивному розвитку 

енергетики на відновлюваних джерелах Україна може значно прискорити темпи розвитку власної 

економіки, а також підвищити енергонезалежність від зовнішніх постачальників традиційних 

енергоресурсів. Реалізація інфраструктурних проектів у сфері альтернативної енергетики, за словами 

Х.Фелла, надала б потужний імпульс розвитку машинобудування, сільського господарства, забезпечила 

існуючі підприємства замовленнями, створила абсолютно нові виробництва і безліч додаткових робочих 

місць.

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

14.08 Ministry of Regional Development to oblige people to install heat meters by October 1st, 2017 14.08

Мінрегіон пропонує зобов'язати населення встановити лічильники споживання теплової енергії 

до 1 жовтня 2017 р

Ministry of Regional Development, Construction and Housing proposes to oblige people to install heat meters till 

October 1, 2017. The relevant bill provides for mandatory commercial accounting of centralized heat supply for the 

population - from October 1, 2017, of centralized water supply - from January 1, 2018, supply for the budget 

agencies and other customers - from January 1, 2014.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує 

зобов'язати населення встановити лічильники споживання теплової енергії до 1 жовтня 2017 р. 

Законопроектом передбачена обов'язковість комерційного обліку в господарській діяльності з 

централізованого теплопостачання для населення - з 1 жовтня 2017 року, з централізованого 

водопостачання - з 1 січня 2018 року, для бюджетних установ та інших споживачів - з 1 січня 2014 року.

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

10.08 Outdated grids cannot pass electrity produced in Ukraine 10.08 Зношені електромережі не здатні передати струм, який можуть виробити АЕС

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Windpower
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A leading expert on energy programs of Razumkov Center Serhiy Dyachenko said that one of the weakest points of 

the Ukrainian electricity system - territorial imbalances. According to him, since Ukraine has excess production 

capacity due to the limited bandwidth of electricity grids it can not use its potential efficiently. Today 1.5-2 GW 

nuclear power plants capacities are closed. This is the energy that Ukraine can produce, but can not supply to 

consumers. Another problem is that the structure of production is not optimal. Ukrainian energy system lacks 

maneuvering capabilities and therefore in maneuvering modes is forced to use equipment that is not designed for 

such maneuvers.

Провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко стверджує, що одна з 

найслабших ланок української електроенергетичної системи — територіальна розбалансованість. За 

його словами, маючи в цілому надлишкові виробничі потужності, Україна через обмежену пропускну 

здатність електромереж не може їх раціонально використовувати. На сьогодні в енергосистемі „закрито‖ 

1,5-2 ГВт потужностей атомних електростанцій. Це та енергія, яку Україна може виробити, але не може 

передати споживачам. Ще одна з проблем — неоптимальна структура вироблення. Українська 

енергосистема відчуває нестачу маневрових потужностей, через що в маневрових режимах роботи 

змушені використовувати обладнання, яке для цього не спроектовано.

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

9.08 A green experiment for Chornobyl 9.08 «Зелений» експеримент для Чорнобиля

The Cabinet of Ministers has approved the implementation of alternative energy projects in the Chornobyl Power 

Plant Zone of Alienation. This is confirmed by governmental instruction No.535-r ―Concept of Public Policy in the 

Development of Activity in Certain Zones of Radioactive Contamination Due to the Chornobyl Disaster‖ of July 18, 

2012. The document proposes to allow the construction of photovoltaic power stations and wind farms in this area. 

Besides, it allows to build timber incinerators, grow biofuel crops (rape, fast-growing willow, etc.), and deploy 

facilities for their processing.

Кабінет Міністрів схвалив впровадження проектів з альтернативної енергетики в зоні відчуження 

Чорнобильської АЕС. Про це йдеться в розпорядженні КМУ № 535-р «Концепція реалізації державної 

політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» від 18 липня 2012 року. Документом пропонується дозволити розміщувати 

на цій території вітрові та сонячні електростанції. Крім того, в зоні відчуження буде дозволено 

встановлення установок зі спалення деревини, вирощування сільськогосподарських енергетичних 

культур (ріпаку, швидкоростучої верби тощо) і розміщення виробництва з їхньої переробки.

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

7.08 Pricing Ukrainian producers of bioethanol ineffective 7.08 Ціноутворення українських виробників щодо біоетанолу є необ'єктивним 

According to experts, Ukrainian companies that specialize in the liquer industry should review its policy regarding the 

pricing of fuel ethanol, lowering prices for these products. To date, the main suppliers of Ukrainian companies that 

produce alternative fuels, are Ukrainian liquer industry enterprises. However, the market has a tendency to a rapid 

increase of the share of imported ethanol. This is explained by the high prices of the Ukrainian manufacturers for 

fuel ethanol.

На думку експертів, українським підприємствам, які спеціалізуються на спиртовій промисловості, слід 

переглянути свою політику в ціноутворенні на паливний етанол, знизивши ціни на цю продукцію. На 

сьогоднішній день, головними постачальниками українських компаній, які займаються виробництвом 

альтернативних видів палива, є українські підприємства спиртової галузі. Однак, на ринку вже 

намітилася тенденція до стрімкого зростання частки імпортного біоетанолу. Це пояснюється високими 

цінами українських виробників на паливний етанол.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

6.08 Condominiums help to save up to 40% energy 6.08 Зекономити 40% енергоресурсів допоможуть ОСББ

Deputy Chairman of Parliamentary Committee of Construction and Housing Igor Lysov said that  creation of 

condominium results in improvement, modernization and general improvement of living conditions may help to save 

up to 40% of energy cost. According I.Lysova, the state should take care of a condominium creation in each region.

Заступник голови Комітету ВР будівництва та житлово-комунального господарства Ігор Лисов заявив, 

що створення ОСББ, наслідком якого є благоустрій, модернізація та загальне покращення житлових 

умов, дозволяє зекономити до 40% витрат на енергоресурси. За словам І.Лисова, держава має 

піклуватись про створення ОСББ у кожному регіоні.

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

6.08 Wind and solar power plants may be installed in Chernobyl zone 6.08 В Чорнобильській зоні розвиватимуть альтернативну енергетику

The Cabinet of Ministers approved the conception of state policy in field of activity in certain areas of radioactive 

contamination in the consequence of the Chernobyl disaster. The document provides for study the issue of 

placement in the Chernobyl zone a foundry with subsequent use of metal in manufacturing containers for radioactive 

waste storage. According to the conception, the capacity for decontamination of equipment and materials for their 

further economic use is also planned to be developed in the exclusion zone.

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію проектів у сфері альтернативної енергетики в зоні 

відчуження Чорнобильської АЕС, дозволивши, зокрема, розміщувати там вітрові та сонячні 

електростанції. Крім того, планується будівництво в зоні відчуження установок зі спалення деревини, 

вирощування сільськогосподарських енергетичних культур і розміщення виробництва з їх переробки.

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

International News Міжнародні новини

23.08 Vestas to lay off some 1,400 workers 23.08 Vestas звільнить ще близько 1400 працівників

Vestas Wind Systems A/S, the world's biggest maker of wind turbines, says it is slashing 7 percent of its workforce 

in its second round of lay-offs this year. The western Denmark-based group says the job cuts of 1,400 workers will 

help it reduce fixed costs by more than (EURO)250 million ($310 million) as it deals with stiff competition and a 

market slowdown. It was not immediately clear where the ax would fall, but Vestas has already announced some lay-

offs in the United States. In January, the company trimmed its workforce by 2,335 jobs worldwide.

Данська компанія Vestas, найбільший у світі виробник генераторів для вітряних електростанцій, планує 

скоротити близько 2335 своїх співробітників у цьому році. Таким чином, Vestas, за словами 

гендиректора компанії Дітлева Енгеля, має намір заощадити додаткові кошти через очікування щодо 

зниження попиту на продукцію компанії в 2013 році. Близько 55% скорочень припаде на частку Європи 

та Африки, 25% - на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, 20% - на частку Північної та Південної Америки. 

Збиток компанії в першому півріччі цього року збільшився до 5 млн євро, в порівнянні з прибутком 

розміром 76 млн євро за аналогічний період 2011 року.

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

13.08 Eastern Europe's Wind Energy Growth Prospects 13.08 Перспективи щодо вітроенергетики у Східній Європі 

Despite creeping concerns over its development Eastern Europe is still a powerful emerging market for wind. 

Economic woes in Western Europe have had a largely negative impact on wind energy developments in the region, 

but Eastern Europe, despite still holding plenty of promise for the industry, is also struggling to meet growth 

ambitions. 

Незважаючи на заклопотаність з приводу сповільненого розвитку Східної Європи, тут як і раніше 

формується потужний ринок вітроенергетики. Хоча економічні біди в Західній Європі спричинили 

значний негативний вплив на розвиток вітроенергетики в регіоні, проте не заважаючи на це, країни 

Східної Європи мають багато сподівань щодо розвитку промисловості та прагнуть задовільнити 

зростаючі амбіції.

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

1.08 Facebook Says 23 Percent of Data-Center Power Is Green 1.08 Facebook в 2011 р. на 23% постачався з "зелених" джерел

Facebook Inc. (FB), owner of the world’s largest online social network, derived almost one-fourth of its energy for 

data centers from clean and renewable sources last year. Facebook’s energy mix was 23 percent green, 27 percent 

coal, 17 percent natural gas, 13 percent nuclear. 

Компанія Facebook повідомляє, що в 2011 році 23% енергії для забезпечення роботи дата-центрів 

надійшло з екологічно чистих і відновлюваних джерел. Енергозабезпечення центрів обробки даних 

Facebook на 27% залежало від вугілля, на 17% - від природного газу, і на 13% - від ядерної енергетики.

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 Фінансовий Форум щодо 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. 

В якості інформаційного партнера заходу, ЄУЕА хотіли б запросити Вас взяти участь в 14-ому 

Фінансовому Форумі щодо Відновлюваної Енергетики, що відбудеться 12-13 вересня 2012 року  в 

Лондоні. Теми форуму: відновлювані джерела енергії в загальній картині: еволюційний характер газових 

ринків, основні показники відновлюваних енергетичних активів, глобальна структура енергетики в 

майбутньому і місце відновлюваних джерел енергії в світі, і т.д.

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

Eighth International Conference on Biomass for Energy, Kiev, 25th-26th September 2012 8-а міжнародна конференція "Енергія з біомаси", Київ, 25-26 вересня 2012

Eighth International Conference on Biomass for Energy will be held on 25th-26th of September, 2012 in Kiev, 

organized by Scientific Engineering Centre ―Biomass‖, aimed to examine some positive and negative points for 

bioenergy sector of Ukraine as well as the changes in Ukrainian legislation and tariff policy related to bioenergy 

development and that will enlarge the use of biomass for energy production.

У Києві 25-26 вересня 2012 р. відбудеться 8-а міжнародна конференція "Енергія з біомаси", 

організована Науково-технічним центром ―Біомаса‖, на якій будуть розглянуті фактори, що сприяли 

розвитку та гальмуванню біоенергетики, а також зміни в законодавстві і тарифній політиці України, 

пов'язані з розвитком біоенергетики з метою підписання та реалізації біоенергетичних проектів в 

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