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EUEA-news

26.09 EUEA Wind Energy Working Group meets again 26.09 Відбулося чергове засідання Pобочої групи ЄУЕА з вітроенергетики

EUEA Wind Energy Working Group meeting took place on September 26, 2012 in CMS Cameron McKenna office. 

The Members of the Working Group finalized the position paper, which will be presented to public within short and 

discussed the most effective way to reach positive results in moving wind market further.

26 вересня 2012 року в офісі CMS Cameron McKenna відбулось чергове засідання Робочої Групи ЄУЕА 

з вітроенергетики. Члени робочої групи завершили формування Принципових положень, які будуть 

представлені громадськості найближчим часом, й обговорили найбільш ефективні шляхи досягнення 

позитивних результатів у просуванні ринку вітроенергетики в майбутньому.

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

14.09

EUEA participatipates at the roundtable Energy future of Ukraine: energy-effectiveness, efficiency, 

sustainability? 14.09

ЄУЕА на круглому столі Енергетичне майбутнє України: енергоефективність, економічність, 

екологічність?

A roundtable: "Energy future of Ukraine: energy-effectiveness, efficiency, sustainability?" took place on 13 

September, 2012. The event was held with the support of the Heinrich Böll Foundation Office in Ukraine together 

with the National Ecological Centre of Ukraine, NGO «Ecoclub» (Rivne) and the Kyiv International Energy Club «Q-

Club». Olena Rybak, director of the European-Ukrainian Energy Agency, was the moderator of the Panel discussion: 

"Dilemma in energy priorities development in Ukraine: nuclear generation or renewable energy sources?". Among 

the participants of the discussion were: Tobias Myunhmayyer, expert on climate and nuclear power, Greenpeace, 

Berlin, Germany; Georgiy Geletukha, scientific technical centre «Biomasa», Kyiv; Konstiantyn Zapaischykov, director 

of the Centre on cooperation with State authorities and stock energy markets, advisor of the Energoatom President, 

NNEGC, Kyiv; Oleksandr Narbut, an independent energy expert, Kyiv and others.

За сприяння Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні разом з Національним екологічним 

центром України, МГО "Екоклуб" та Київським міжнародним енергетичним клубом "Q-Club", 13 вересня 

2012 року в приміщенні НАН України відбувся експертний Круглий стіл на тему: "Енергетичне майбутнє 

України: енергоефективність, економічність, екологічність?". Олена Рибак, директор Європейсько-

українського енергетичного агентства, виступила модератором Секції: "Дилема пріоритетів розвитку 

електроенергетики в Україні: атомна генерація чи відновлювальні джерела енергії?". У дискусії взяли 

участь: Тобіас Мюнхмайєр, експерт з питань клімату та ядерної енергетики, Greenpeace, Берлін, 

Німеччина; Георгій Гелетуха, науково-технічний центр "Біомаса", Київ; Костянтин Запайщиков, директор 

Центру взаємодії з органами державної влади та ОРЕ, радник президента НАЕК "Енергоатом", Київ; 

Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики, Київ та ін.

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

14.09 The first EUEA Solar Energy Working Group Meeting 14.09 Відбулося перше засідання Pобочої групи ЄУЕА з сонячної енергетики

On Friday, September 14, 2012 the first Solar Energy Working Group Meeting took place. The meeting was 

attended by representatives of EUEA member companies and invited experts working in the solar energy segment. 

During the meeting the priorities for further active development of the sector were discussed, the main activities of 

the Working Group were identified, Chairman and Co-Chairman of the Working Group were elected.

У п'ятницю, 14 вересня 2012 року в офісі ЄУЕА відбулась перша зустріч Робочої Групи Сонячної 

Енергетики. У засіданні взяли активну участь представники компаній-членів ЄУЕА, а також запрошені 

експерти, які працюють в сегменті сонячної енергетики. У ході засідання були обговорені питання щодо 

пріоритетних завдань подальшого активного розвитку сектору, визначені основні напрямки діяльності 

робочої групи, а також обрані Голова та Співголова Робочої групи.For more information read here (in English) більш детально читати тут 

14.09 The 2nd Informal EUEA Members Networking took place at Golden Gate Irish Pub 14.09 Друга неформальна зустріч членів ЄУЕА відбулась в Golden Gate Irish Pub

On September 13, 2012 EUEA held the 2nd Informal Members Networking. We are thankful to all Members and 

guests for the friendly and warm atmosphere and look forward to next occasions of strengthening this tradition to 

become regular meeting platform.

13 вересня 2012 року відбулась 2-га неформальна зустріч членів ЄУЕА. Ми дякуємо всім гостям за 

дружню та теплу атмосферу вечора і з нетерпінням чекаємо наступної нагоди задля започаткування 

традиції регулярних зустрічей.

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

12.09

EUEA Participates in the IV International Economic Forum Innovations. Investments. Kharkiv initiatives! in 

Kharkiv! 12.09

ЄУЕА бере участь у IV Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські 

ініціативи!» у Харькові!

The International Economic Forum "Innovation. Investments. Kharkiv Initiatives!" took place in Kharkiv on 7 

September 2012. The Forum gathered about 350 participants, representatives of diplomatic missions from 14 

countries, international delegations from seven Kharkiv partner regions and four partner cities of Kharkiv, top 

managers of investment funds, representatives of financial-industrial groups, initiators of investment projects and 

others.Elena Rybak, Director of the EUEA, jointly with Igor Terekhov, Deputy Mayor of Kharkiv on the development 

and viability of the city, was the moderator of the Panel discussion "Efficient City Development: City Planning, 

Infrastructure, Innovative Approach in the Housing and Communal Services Reforming."

7 вересня, у Харкові пройшов Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські 

ініціативи!». У форумі взяли участь близько 350 чоловік, представники дипломатичних місій з 14 країн, 

іноземні делегації із семи регіонів-партнерів Харківської області та чотирьох міст-партнерів Харкова, топ-

менеджери інвестиційних фондів, представники фінансово-промислових груп, ініціатори інвестиційних 

проектів та ін. Олена Рибак, Директора ЄУЕА, разом з Ігорем Тереховим, заступником Харківського 

міського голови з питань розвитку і забезпечення життєдіяльності міста, була модератором Панельної 

дискусії «Ефективний міський розвиток: містобудування, інфраструктура, інноваційний підхід в 

реформуванні житлово-комунального господарства».
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

5.09 EUEA participatipates at the roundtable Ukraine on the path to European rules of the electricity market 5.09

ЄУЕА на круглому столі «Україна на шляху до європейських правил роботи ринку 

електроенергії»

A roundtable: "Ukraine on the path to European rules of the electricity market» was organized by the Information 

Processing Centre in the energy sector "Energobiznes" supported by the Committee of Verkhovna Rada of Ukraine 

on Energy, Nuclear Policy and Nuclear Safety. During the roundtable participants discussed rules of the Ukrainian 

electricity market and specifically the Draft law submitted to the Parliament. On behalf of EUEA members, Elena 

Rybak expressed support for the Draft law, noted that the Agency prepared and submitted comments to the 

Parliamentary Committee.

Організаторами круглого столу на тему: «Україна на шляху до європейських правил роботи ринку 

електроенергії» виступили: Центр обробки інформації у сфері ПЕК "Енергобізнес" за підтримки Комітету 

Верховної Ради України з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки. Протягом круглого столу 

експерти обговорили правила роботи українського ринку електроенергетики та безпосередньо 

законопроект поданий до ВР. Олена Рибак у своєму виступі висловила підтримку законопроекту від 

членів ЄУЕА, зазначила, що Агентством були підготовлені та відправлені коментарі до Комітету ВР.

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

24.09 Prykarpattia implementing 33 energy-saving projects with Kyoto Protocol funds 24.09 Прикарпаття впроваджує 33 проекти з енергозбереження в рамках Кіотського протоколу

According to the deputy chairman of the Ivano-Frankivsk Regional State Administration, Ruslan Husak, under Kyoto 

Protocol program the region is implementing 33 projects in the social sphere: at the schools and hospitals in 

Kolomya, Kalush, Rozhniativ regions and the cities of Yaremche and Ivano-Frankivsk. The total funding is UAH 59 

million.

За словами заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Руслана Гусака в 

рамках програми Кіотського протоколу в регіоні реалізується 33 проекти в соціальній сфері: у школах і 

лікарнях Коломийського, Калушського та Рожнятівського районів та у містах Яремче та Івано-

Франківськ. Загальний обсяг фінансування становить 59 млн. грн.

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

20.09 Boilers in Ukraine should be more energy efficient 20.09 Котли в Україні повинні бути більш енергоефективними

Department director of project management and energy efficiency in the field of life-support systems Stanislav 

Zakharov said that 1% boilers work for alternative fuels in Ukraine. According to him, this relates to 285 boilers. 

Zakharov noted that Ukraine needs targeted support measures to increase the efficiency of thermal utilities and 

these measures may be carried out on the basis of state-private partnership.

Директор департаменту управління проектами та енергоефективності в сфері систем забезпечення 

життєздатності Станіслав Захаров зазначив, що 1% котлів в Україні працюють на альтернативних видах 

палива. За його словами, це стосується лише одиниць 285 котлів. Захаров зазначив, що Україна 

потребує адресної підтримки заходів з підвищення ефективності теплових комунальних послуг і ці 

заходи можуть здійснюватися на основі державно-приватного партнерства.

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

5.09 Housing and utilities 90% ready for 2012-2013 heating season 5.09 Близнюк дав оцінку готовності ЖКГ перед опалювальним сезоном

According to Regional Development, Construction, Housing and Utilities Minister Anatoliy Blyzniuk housing and utility 

facilities are 90% ready for the heating season as of the beginning of September. The heating season in social and 

cultural facilities, such as schools and hospitals, starts on October 1, and in residential houses and administrative 

buildings on October 15, 2012.

Як повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Анатолій Близнюк, на початок 

вересня рівень готовності об’єктів житлово-комунального господарства до початку опалювального 

сезону, який повинен розпочатися з 1 жовтня 2012 року, в середньому по країні складає 90%. За 

словами А.Близнюка, контрольна дата початку опалювального сезону для об’єктів соціально-

культурного значення визначена 1 жовтня поточного року, а для житлового фонду і адміністративних 

будов — 15 жовтня 2012 року.

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

3.09 800 million UAH to be allocated for energy saving measures of Kyiv schools 3.09 На енергозбереження столичних шкіл направлять 800 млн гривень

Kyiv City Administration claims that 800 million UAH  will be allocated for energy saving measures of Kyiv school and 

notes that until 2016 all school facilities will become warm. Also, Kyiv City Administration informed that together with 

the State Agency for Investment and National Projects of Ukraine, the City authorities will implement the energy 

conservation program in the educational institutions of Kiev.

У КМДА заявляють, що на енергозбереження київських шкіл направлять близько 800 млн. гривень 

інвестиційних коштів, і відзначають, що до 2016 року всі шкільні приміщення будуть теплими. Також, в 

КМДА повідомили, що спільно з Державним агентством з інвестицій та управління національними 

проектами України влада міста буде реалізовувати програму енергозбереження в навчальних закладах 

Києва.

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

27.09 Producion of biofuel pellets launched in Kirovograd region 27.09 У Кіровоградській області запущено виробництво паливних пелет

A new pellet plant was launched in Kirovograd region, which is established on the base of "Pellet Export" LLC in 

Mala Vyska. New pellet line allows to produce 5 thousand tons of finished products from straw per year. The cost of 

the line - 4.5 million UAH.

У Кіровоградській області пройшло відкриття нового пеллетного цеху, який створений на базі ТОВ 

"Пеллет Експорт" в Малій Висці. Нова пелетна лінія дозволяє виробляти із соломи 5 тис. тонн готової 

продукції в рік. Вартість лінії - 4,5 млн. гривень.

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

25.09 "Vin-pellet" builds solid biofuels plant in Vinnytsia region 25.09 «Він-пеллета» побудує завод з виробництва твердого біопалива у Вінницькій області

The company "Win-pellet" will build a plant for the production of solid fuel (pellets) in Turbiv, Vinnitsa region. Power 

plant will produce about 150,000 tons of solid fuel pellets annually. Straw will be used as the raw material.

Компанія ТОВ «Він-пеллета» побудує завод з виробництва твердого біопалива (пеллет) в                          

м. Турбів Вінницької області. Потужності заводу дозволять виробляти близько 150 000 тонн 

твердопаливних гранул в рік. В якості сировини буде використана солома.

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

21.09 Ukrainian agricultural holding will export biogas to the European Union 21.09 Український агрохолдинг буде експортувати біогаз в Євросоюз

http://www.euea-energyagency.org/
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Producer of eggs and egg products in Ukraine, the agricultural holding Avangardco IPL intends to supply biogas to 

the European Union. A pilot project on gas supply that is produced at the biogas plants’ of the poultry companies, will 

be implemented in partnership with the Polish state oil and gas company PGNIG-energy.

Виробник яєць і яєчної продукції в Україні, агрохолдинг Avangardco IPL має намір поставляти біогаз в 

країни Європейського союзу. Пілотний проект з постачань газу, виробленого на біогазових установках 

птахофабрик компанії, буде реалізований в партнерстві з польською державною нафтогазовою 

компанією PGNIG-energy.

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

18.09 A new national project "Energy of Biogas" to be presented September 26 18.09 Новий нацпроект "Енергія біогазу" представлять 26 вересня

On September, 26 State Agency for Investment and National Projects of Ukraine will present a new project "Energy 

of biogas", which is part of the National project "Energy of Nature". The presentation of the project will take place in 

the  framework of the annual international conference "Energy from Biomass", which will outline the main objectives 

and expectations stemming from the project. The main goal of "Energy of biogas" according to government officials, 

is the need to demonstrate a state-level economic and environmental benefits from the implementation of biogas 

projects.

26 вересня Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України 

презентуватиме новий проект "Енергія біогазу", який є складовою Національного проекту "Енергія 

природи". Представлення проекту проходитиме в Києві в рамках щорічної міжнародної конференції 

"Енергія з біомаси", де буде окреслено головні цілі та очікування від проекту. Головною ціллю "Енергії 

біогазу", за словами урядовців, є необхідність демонстрації на державному рівні економічних та 

екологічних вигід від реалізації біогазових проектів.

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

17.09 Ukraine will implement German technologies of biofuel production 17.09 Україна зацікавлена у впровадженні німецьких технологій у сфері виробництва біопалива

Agriculture Ministry's director of technical supply and agricultural machinery department Oleksandr Hryhorovych said 

that introduction of technologies, which will enable using agricultural waste for production of solid biofuel, biogas and 

other types of biofuel, will enable improving provision with energy resources in the village. Hryhorovych also 

informed that the Agrarian Policy and Food Ministry urges Ukrainian enterprises to participate in the joint projects.

Директор департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільгоспмашинобудування Міністерства 

аграрної політики та продовольства  Олександр Григорович повідомив, що сьогодні впровадження 

проектів переробки відходів сільгоспвиробництва на тверде біопаливо, біогаз та інші види біопалива та 

їх використання для виробничих потреб підприємств та теплозабезпечення соціально-побутової сфери 

села дасть змогу в цілому поліпшити забезпечення енергетичними ресурсами на селі. Олександр 

Григорович також поінформував, що Міністерство аграрної політики та продовольства заохочує до 

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

4.09 German investors to build solid waste processing plant in Lviv 4.09 Німецькі інвестори готові будувати на Львівщині завод з переробки сміття

Head of Lviv Regional State Administration Mykhailo Kostiuk during a meeting with representatives of the German-

Ukrainian company "Ukreko-Industry" presented in the cluster policy for the collection, processing and disposal of 

solid waste. German entrepreneurs showed interest in the venture. In turn, the company presented their project of 

already built plant that processes solid waste with capacity of 100 thousand tons per year, which will serve the 

residents of Rivne and the surrounding area.

Голова Львівської ОДА Михайло Костюк під час зустрічі з представниками компанії німецько-української 

компанії «Укреко-Індастрі»  представив запропоновану на території області кластерну політику щодо 

збору, переробки й утилізації твердих побутових відходів. Нею зацікавились німецькі підприємці. В свою 

чергу фірма презентувала проект збудованого (у Рівному) підприємства за інвестиційні кошти з 

переробки твердих побутових відходів потужністю 100 тис. тонн на рік, яке буде обслуговувати 

мешканців міста Рівного та прилеглу територію.

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

4.09 EBRD to finance construction of bio-gas plant at Ukraine's Astarta 4.09 Будівництво біогазової установки української компанії "Астарта" профінансує ЄБРР

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) will provide a loan of up to USD 12 million to a 

subsidiary of Astarta, one of the major agribusiness groups in Ukraine, for the construction of a bio-gas plant. A 

senior loan of up to USD 12 million to Astarta's subsidiary LLC APO Tsukrovyk Poltavshchyny (Poltava region, 

central Ukraine) will be provided under the EBRD's Agribusiness Sustainable Investment Facility. A newly-built bio-

gas plant at Tsukrovyk Poltavshchyny will process 120,000 tons of beet pulp every year and yield around 14.4 million 

cubic meters of bio-gas, which will lower Astarta's annual gas consumption by 7.7 million cubic meters.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть кредит на суму до $12 млн на будівництво 

біогазової установки дочірньому підприємству української компанії "Астарта. Кредит на суму до $12 млн 

буде надано дочірньому підприємству "Астарти" ТОВ Агропромислове об'єднання "Цукровик 

Полтавщини" (Полтавська область) у рамках ―Програми інвестицій у сталий розвиток агробізнесу‖. Нова 

біогазова установка на заводі "Цукровик Полтавщини" щорічно перероблятиме 120 тис тонн бурякового 

жому і вироблятиме близько 14,4 млн куб. м біогазу. Це дасть змогу "Астарті" знизити річний обсяг 

споживання газу на 7,7 млн куб. м.

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

7.09 Geothermal to build alternative energy facility in Ivano-Frankivsk 7.09 В Івано-Франківську мають намір побудувати геотермальну установку

Geothermal limited liability company (Ivano-Frankivsk) plans to realize an investment project on the construction of a 

geothermal facility in Ivano-Frankivsk to obtain alternative sources of energy for housing and utilities. Hence, In 

Ivano-Frankivsk could be the first experimental facility of such type in Ukraine. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Геотермал» (Івано-Франківськ) має намір реалізувати 

інвестиційний проект по будівництву геотермальної установки в Івано-Франківську з метою отримання 

альтернативного джерела енергії для житлово-комунального господарства. Так, в Івано-Франківську 

такий проект стане першим в Україні у свому роді.

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

21.09 Ukraine and the EIB have signed an agreement on rehabilitation of hydroelectric power stations in Ukraine 21.09 Бойко підписав з ЄІБ кредитну угоду на 200 млн євро для реконструкції ГЕС

September 21, 2012, Ukraine and the European InvestmentBank have signed anagreement onreceiving a loanof 

200 millioneurosfor the project "Rehabilitation of hydroelectric power stations". Rehabilitation of hydroelectric power 

stations projectwill ensure thereliable operationof 22hydraulic structuresof JSC "Ukrhydroenergo", located on the 

Dnieper river and willincreasehydroelectric powerto 100MWit also improvetheir environmental andtechnical safety,as 

well asuse water resources the most effectively. The totalexpected cost ofthe project amounts to690 

millioneuros,including loansforthe EBRD andEIB -EUR 400 millionon a parity basis, the rest co-financing -byJSC 

"Ukrhydroenergo."

21 вересня Україна і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали кредитну угоду на 200 млн євро з 

реконструкції українських гідроелектростанцій. Основною метою залучення фінансування ЄБРР та ЄІБ в 

рамках Проекту на період 2011-2016 рр. є забезпечення виконання у повному обсязі в обумовлений 

термін та з максимальною ефективністю програм реабілітації ГЕС: реконструкції гідроагрегатів та 

пов'язаного обладнання, підвищення надійності експлуатації гідроспоруд, закупівлі силових 

трансформаторів. Завдяки фінансуванню ЄБРР та ЄІБ з 2011 по 2016 рр. очікується збільшення 

виробництва електроенергії з 6-ти ГЕС майже на 213 ГВт/год, збільшення високо маневрених 

потужностей на цих ГЕС щонайменше на 155МВт, підвищення регулюючих можливостей найбільших 
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

18.09 Rada ratifies EUR 200 million worth of loan agreement with EBRD 18.09 Парламент ратифікував угоду з ЄБРР про залучення 200 млн євро кредиту на реконструкцію ГЕС

The Verkhovna Rada of Ukraine has adopted the law on ratification of the loan agreement between Ukraine and the 

European Bank for Reconstruction and Development. The agreement provides for granting Ukraine a loan in the 

amount of EUR 200 million for modernization of hydromechanical and electromechanical equipment at 39 power 

units of hydroelectric power stations of 9 pumped storage power plants belonging to public joint stock company 

Ukrhydroenergo.

Верховна Рада України (ВР) ухвалила закон № 0269, яким ратифікувала угоду між Україною та ЄБРР 

про надання кредиту в сумі 200 млн євро під 2,2% річних на реконструкцію 7 гідроелектростанцій. акон 

передбачає надання ЄБРР Україні кредиту на 200 млн євро під 2,2% річних на реконструкцію 21 

гідроагрегату на 7 електростанціях.

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

26.09 Activ Solar completes 21.5 Megawatt solar Power Station 26.09 Activ Solar завершила будівництво сонячної електростанції потужністю 21,5 МВт 

Vienna-based Activ Solar began commissioning the first phase of the 43.14 megawatt peak (MWp) Dunayskaya 

Solar Power Station. The installation is located in the southern part of the Odessa region (Ukraine) and has now a 

capacity of 21.52 MWp. Phase 2 of the project is scheduled to be completed by the end of October 2012. 

Dunskaya's optimized engineering allowed for efficient utilization of land, human resources and PV components. 

Additionally, the financial structure of the project enabled access to Chinese funding. Matching best-in-class 

technology to meet specific project needs at a competitive cost is vital to the success of these projects in challenging 

global market conditions.

Компанія Activ Solar ввела в експлуатацію першу чергу 43,14 мегаватний сонячної електростанції 

«Дунайська». Установка розташована в південній частині Одеської області і зараз має потужність 21,52 

МВт / пік. Завершення другої черги проекту заплановано на кінець жовтня 2012 року. Сонячна 

електростанція «Дунайська» - другий великомасштабний проект, реалізований в Одеській області в 

цьому році Activ Solar. При будівництві електростанції був застосований оптимізований дизайн-проект, 

який дозволив ефективно використовувати земельну ділянку, фотоелектричні компоненти й людські 

ресурси. Крім того, оптимальна фінансова структура проекту дозволила компанії залучити фінансові 

ресурси китайських партнерів.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
11.09 Solar panels to be installed on the roofs of kindergartens and schools in Kiev in 2013 11.09 У 2013 році в Києві на дахах дитсадків і шкіл з'являться сонячні батареї

German investors are going to turn roof of kindergartens and schools of the capital into the site for solar panels. 

They offered to rent the roofs of Kiev schools, kindergartens and hospitals for 20 years. In their turn businessmen 

are ready to repair the roofs of kindergartens, schools and hospitals at their own expense.

Німецькі інвестори збираються перетворити на майданчики під сонячні батареї дахи дошкільних та 

навчальних закладів столиці. Вони запропонували орендувати дахи київських шкіл, дитсадків і лікарень 

на 20 років. Натомість бізнесмени готові відремонтувати покрівлі дитсадків шкіл і поліклінік за свій 

рахунок.

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

Вітроенергетика

20.09 EBRD to allocate 48.8 million EUR for the second line of wind farm “Novoazovskyi” 20.09 ЄБРР виділить 48,8 млн. євро на другу чергу вітропарку «Новоазовського»

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) has decided on granting a loan of 48.8 million 

euros to ―Novoazovskiy wind farm‖ for the second phase of the wind farm in the Donetsk region. For the 

implementation of the project EBRD can loand directly 33.3 million euros and 15.5 million through the Clean 

Technology Fund, which is run by the bank. The second line with the total installed capacity of 32.5 MW will include 

13 2.5 MW Furlander wind generators.

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) прийняв рішення про виділення кредиту ТОВ 

«Вітряний парк Новоазовський» в розмірі 48,8 млн. євро на будівництво другої черги вітроелектростанції 

в Донецькій області. На реалізацію проекту ЄБРР безпосередньо може виділити 33,3 млн. євро і 15,5 

млн. євро через Фонд чистих технологій (Clean Technology Fund), яким управляє банк. Друга черга парку 

сумарною встановленою потужністю 32,5 МВт буде включати 13 вітроустановок Fuhrlander одиничною 

потужністю 2,5 МВт.

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

11.09 Zaporizhya region continues development of alternative energy sources 11.09 Запорізька область продовжує освоєння альтернативних джерел електроенергії

Zaporizhya region has a great potential in the development of alternative energy and continues to grow. The first 

largest wind farm in the Ukraine will be launched in Ukraine soon, while 18 wind farm will be put into operation in 

coming October. Also by the year end the first solar power plant will be launched in Zaporizhya region.

Запорізька область має великий потенціал в освоєнні альтернативних видів електроенергії, який 

продовжує набирати обертів. Незабаром в Запорізькій області буде відкрито перший найбільший 

вітропарк в Україні, а вже в жовтні буде проведено запуск 18 вітростанцій. Також до кінця цього року в 

області буде відкрита і перша сонячна електростанція.

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

25.09 EU and U.S. urged Ukraine to revise the draft energy strategy 25.09 ЄС і США закликали Україну переглянути проект енергостратегії

The European Union and the U.S. calls on Ukraine to review the draft of the updated energy strategy for the period 

up to 2030, as the document has been prepared on unrealistic projections of the national economy, is not consistent 

with other legislation, and does not account for all the international obligations of the state. Joint letter to the Head of 

the EU delegation to Ukraine Jose Manuel Pinto Teixeira, head of the U.S. diplomatic mission in Ukraine Eric 

Schultz and World Bank Director for Ukraine, Belarus and Moldova Chimyao Fana was sent to the Minister of 

Energy and Coal Industry Yuriy Boyko.

Європейський союз і США закликають Україну переглянути проект оновленої Енергетичної стратегії на 

період до 2030 року, оскільки документ підготовлений на нереалістичних прогнозах розвитку 

національної економіки, не узгоджений з іншими законодавчими актами, а також не враховує всіх 

міжнародних зобов'язань держави. Спільний лист глави делегації Євросоюзу в Україні Жозе Мануеля 

Пінту Тейшейри, глави дипломатичної місії США в Україні Еріка Шульца і директора Світового банку у 

справах України, Білорусі і Молдови Чімяо Фана направлено міністру енергетики та вугільної 

промисловості Юрію Бойку.

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

26.09 EBRD plans to launch in early 2013 a new loan program for sustainable energy 26.09 ЄБРР на початку 2013 року планує запустити нову програму кредитування стійкої енергетики

EBRD plans to launch in early 2013 a new loan program for sustainable energy by January 2013 to fund sustainable 

energy in Ukraine. The program is intended to work for 4 years, is is supposed to start in October 2012, but it is 

most probable that the launching will be delayed till January 2013. USEFF will have a credit line of 100 million dollars 

for lending to the private sector companies that will invest in sustainable energy. 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) до січня наступного року планує запустити нову 

програму фінансування стійкої енергетики в Україні (Ukraine Sustainable Energy Financing Facility 

(USEFF)). Програма розрахована на 4 роки, формальний запуск планується на жовтень поточного року.

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

25.09 Azarov authorized Blyznuik to evaluate "local component" 25.09 Азаров уповноважив Близнюка оцінювати "місцеву складову"

Government authorized the Ministry of Regional Development, Construction and Housing to develop criteria for the 

selection of expert organizations that will identify the "local component" in the objects of renewable energy 

generation. Also, the resolution states that information about such expert organizations will be posted on the website 

of Minregion. In addition, the government's decision stipulates the certificates of the origin issued by the Chamber of 

Commerce of Ukraine or regional chambers of commerce will be used in case of need to confirm that "local 

component" is of Ukrainian origin at the customs. 

Уряд уповноважив Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства розробити критерії для відбору експертних організацій, які визначатимуть "місцеву 

складову" в об’єктах відновлюваної енергетики. Також в постанові зазначається, що інформація про такі 

експертні організації оприлюднюватиметься Мінрегіонбудом на офіційному веб-сайті. Крім цього, в 

рішенні уряду передбачається, що в разі виникнення потреби визначення "місцевої складової", для 

підтвердження їх українського походження на митній території України застосовуються сертифікати 

походження товарів, які видаються Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-

промисловими палатами.

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Сонячна Енергетика Solar energy 

Windpower

Geothermal energy Геотермальна Енергетика

Hydroenergy Гідроенергетика
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28.09 EBRD unleashes energy efficiency potential of Ukraine’s district heating sector 28.09 ЄБРР позичить Тернополю 10 мільйонів на модернізацію тепломереж 

The EBRD is lending €10 million to a district heating company in the western Ukrainian city of Ternopil as part of its 

efforts to modernise the sector and unlock the country’s enormous energy efficiency potential. The loan to the 

municipal district heating operator in Ternopil will support the utility’s investment programme, which aims to improve 

energy efficiency, reduce gas and electricity consumption and raise the quality of the heating and hot water services 

it provides to the population of the city. This will be the first project under the EBRD’s new Integrated Approach to 

Reform in the Ukrainian District Heating Sector, which aims to boost Ukraine’s energy efficiency through increased 

energy and cost efficiency, improved financial sustainability and regulatory reform of municipal utilities. The EBRD 

loan will be complemented by a grant of up to €5 million from the Eastern Europe Energy Efficiency and 

Environment Partnership (―E5P‖), a grant fund established by international donors to co-finance investments in the 

Ukrainian municipal sector with a focus on demand-side efficiency improvements.

Європейський банк реконструкції і розвитку виділяє кредит у сумі 10 млн євро компанії центрального 

опалення м. Тернополя в рамках своїх зусиль з модернізації даного сектора і розкриття величезного 

потенціалу країни в плані енергоефективності. Кредит, який надається муніципальному оператору 

центрального опалення в Тернополі, підтримає реалізацію інвестиційної програми підприємства, 

спрямованої на підвищення енергоефективності, скорочення споживання газу і електроенергії, 

підвищення якості послуг опалення та гарячого водопостачання, що надаються населенню міста. Це 

буде перший проект у рамках нового комплексного підходу ЄБРР до реформування українського 

сектору центрального опалення, який спрямований на підвищення енергоефективності в Україні за 

допомогою стимулювання зростання економічної ефективності, поліпшення фінансової стабільності та 

проведення регуляторної реформи муніципальних підприємств громадського користування. Кредит 

ЄБРР буде доповнений грантом у сумі до 5 млн євро, який надасть Східноєвропейське партнерство з 
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

24.09 Ukraine starts construction of 750kV power transmission line 24.09 Україна починає будівництво 750 кВ лінії електропередачі

Ukraine has begun construction of a 353km power line with transmission capacity of 750kV - a move that would help 

the country stabilise electricity supply to central Ukraine, Kyiv and Odesa. The construction works for the 

transmission line would cost up to €400m, of which €300m was being secured by the European Bank for 

Reconstruction and Development and the remaining by NPC Ukrenergo, Ukraine's state company.

Україна починає будівництво лінії електропередачі потужністю 750 кВт.

Україна почала будівництво 353 лінії електромережі протяжністю 353 км та потужністю 750 кВт - крок, 

який допоможе країні стабілізувати електропостачання центральної України, Києва та Одеси. Роботи по 

будівництву лінії електропередачі коштуватимуть близько 400 млн. євро, з яких 300 млн. євро в даний 

надав Європейський банку реконструкції та розвитку, а решта державною компанією України - НЕК 

«Укренерго».

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

20.09 SOCAR keeps interest to Ukraine’s refineries 20.09 SOCAR надалі зацікавлена в НПЗ України

The State Oil Company of Azerbaijan (SOCAR) keeps an interest to Ukrainian refineries. SOCAR Deputy Vice-

President Vitaly Beylarbeyov says that SOCAR investments in the Ukrainian economy already reach $130-140 

million. Currently, on the territory of Ukraine the SOCAR is engaged in retail trade in oil products and crude oil sales. 

Also, the company has plans to increase the number of gas stations in Ukraine up to 100 stations. The Company 

has also kept an interest in Ukrainian oil refineries.

Державна нафтова компанія Азербайджану (SOCAR) зацікавлена в українських НПЗ. Заступник віце-

президента SOCAR Віталій Беглярбеков зазначив, що SOCAR інвестувало в українську економіку вже 

$130-140 мільйонів. На даний час на території України SOCAR займається роздрібною торгівлею 

нафтопродуктів і продажем сирої нафти. Крім того, компанія планує збільшити кількість АЗС в Україні до 

100 станцій. Компанія також надалі зацікавлена в НПЗ України
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19.09 Court obliged Cabinet to pay 400 million dollar of UESU debt 19.09 Суд зобов'язав уряд України частково відшкодувати Міноборони РФ борги ЄЕСУ

Kyiv Commercial Court partially fulfilled a demand of the Russian Defense Ministry to the Cabinet on the debt of 

corporation "United Energy Systems of Ukraine" and obliged the government of Ukraine to pay Russia three billion 

113 million 53 thousand 506 UAH 26 kopecks (about 390 million dollar). The judge stressed that the court decision 

will come into force, if there is no appeal petition. If such appeal is considered, it will enter into force after the 

decision of the appeal court.

Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міноборони Росії до Кабінету Міністрів України 

по боргу корпорації "Єдині енергетичні системи України" та зобов'язав український Уряд виплатити 

російській стороні 3 млрд. 113 млн. 53 тис. 506 грн. Загальна сума завданих державі збитків 

незаконними діями Тимошенко, відповідно до матеріалів кримінальної справи, становить кілька десятків 

мільйонів гривень. Вчиненню зазначених дій передувало неповернення в державу валютної виручки від 

експорту металу корпорацією ЄЕСУ в сумі понад 160 млн. дол.

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

15.09 Russia effectively controls Ukraine's energy market 15.09 Росія контролює весь енергетичний ринок України

During the 9th Yalta Annual Meeting on Sept. 15, Chairman of the Council of the Batkivschyna United Opposition 

Arseniy Yatseniuk said that Ukraine's energy policy should be based on equal cooperation between Russia as a 

supplier, Ukraine as a transiting country, and the European Union as an energy consumer and added that he sharply 

opposes the idea of creating a gas consortium only with Russia. 

Арсеній Яценюк, голова Ради Об'єднаної опозиції "Батьківщина", вважає, що в основі енергетичної 

політики України повинно бути рівноправне співробітництво з ЄС та Росією. Яценюк заявив, що не 

підтримує створення газового консорціуму тільки з РФ.

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

10.09 The law on "green tariff" for biogas plants "unfreeze" the sector 10.09 Прийняття закону про «зелений тариф» для біогазових установок розморозить даний сектор

Director of the SEC "Biomass" George Geletukha said that the law allowing to sell the electricity produced from 

biogas plants on "green tariff" would  "unfreeze" the sector. He noted that Viktor Yanukovych veto to the law on 

"green tariff" for biogas plants had frozen the development of this sector and its revival is possible only after the 

adoption of the law.

Директор НТЦ «Біомаса» Георгій Гелетуха повідомив що прийняття закону, який дозволить продавати 

електроенергію, вироблену з біогазових установок за «зеленим тарифом», розморозить даний сектор. 

Він зазначив, що вето Віктора Януковича на закон про «зелений тариф» для біогазових установок 

заморозило розвиток даної галузі, і її відродження можливе тільки після прийняття його і підписання 

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

10.09 On the prospects of the Ukrainian market of renewable energy 10.09 Про перспективи українського ринку відновлюваної енергетики

Ukraine - a leader in the development of renewable energy in the CIS. Total installed generating capacities in wind, 

solar. Small hydro, biogas Ukraine is the leader among all the countries of the former Soviet Union. Ukraine is the 

only country in CIS that is rated by Ernst & Young among the most attractive markets for the development of 

renewable energy projects. But very soon, Ukraine's position may change drastically, and the country - fly out of all 

these ratings. Less than four months are left before ambiguous requirements for obtaining "green" tariff will come in 

force.  Starting 1 January 2013 the local component of renewable energy projects must be at least 30%.

Україна - лідер з розвитку відновлюваної енергетики серед країн СНД. У вітровій, сонячній, малій 

гідроенергетиці, у всіх біопаливних напрямках загальні встановлені генеруючі потужності в Україні 

більші, ніж в будь-якій з країн пострадянського простору. Україна єдина в СНД входить в рейтинг 

найбільш привабливих ринків для розвитку проектів відновлюваної енергетики в світі, який публікує 

Ernst & Young. Але зовсім скоро позиції України можуть радикально змінитися, а країна - вилетіти з усіх 

подібних рейтингівДо набрання чинності двозначних вимог до отримання «зеленого» тарифу - менше 

чотирьох місяців. З 1 січня 2013 локальний компонент у проектах відновлюваної енергетики має 

становити мінімум 30%.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

10.09

The Government supports the participation of Ukraine in the Foundation for Eastern European Partnership 

on Energy and the Environment 10.09

Кабінет Міністрів підтримує участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та довкілля

The Government supports the participation of Ukraine in the Foundation for Eastern European Partnership on 

Energy and the Environment through the adoption of an order of the President of Ukraine that was developed by the 

Ministry of Economic Development. This document will allow representatives from Ukraine to submit projects to the 

Steering Group meetings of the Fund, to determine the list of projects for funding by the Partnership, which will be 

presented to the Steering Group for approval by the Assembly of depositors of the fund.

Уряд підтримує участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та 

довкілля прийняттям відповідного розпорядження Президента України, розробленого 

Мінекономрозвитку. Даний документ дозволить представникам від України представляти проекти на 

засіданнях Координаційної групи Фонду, визначати перелік проектів для отримання фінансових коштів 

Фонду, які будуть представлені Координаційною групою на затвердження Асамблеєю вкладників фонду.

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

International News Міжнародні новини

18.09 EC to advice how to enhance security of gas and power networks? 18.09 Єврокомісія радить, як покращити безпеку газових та електричних мереж

EU countries are urged to speed up the connections of their gas and electricity grids, according to a draft European 

Commission report on investment in energy infrastructure. Following the Russia-Ukraine gas crisis in the winter of 

2008-2009, the EU took a number of measures to make sure that individual countries are better connected and less 

vulnerable in the case of a supply disruption from Russia. Similarly to gas, the Commission lists recommendations to 

individual countries in the electricity sector, the most pressing messages being directed at the Baltic countries, 

former Soviet republics whose networks are strongly interconnected with Russia and Belarus.

У проекті доповіді Єврокомісії щодо інвестицій в енергетичну інфраструктуру країни ЄС спонукають до 

прискорення з’єднання їх газових та електричних мереж. Після газової кризи 2008-2009 років, ЄС вжив 

низку заходів для того, щоб забезпечити краще з’єднання мереж країн-членів ЄС та їх меншу 

вразливість в разі перебоїв постачань з Росії. Так само як із газовим сектором, Єврокомісія перераховує 

рекомендації країнам-членам Спільноти в секторі електроенергетики. Найбільш наполегливі 

повідомлення спрямовані на балтійські країни, мережі яких тісно взаємопов’язані з Росією та Білоруссю.

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

14.09 UK windfarms generate record amount of power 14.09 Вітроенергетика Великобританії демонструє рекордну ефективність

Britain's windfarms broke a new record on Friday by providing over four gigawatts of power to the National Grid – 

enough to light and heat more than 3m British homes. Critics will point out that the 4.1GW total compares with the 

UK's largest coal and biomass-fired power station, Drax in North Yorkshire, which produces almost that amount of 

power on its own.

Британські вітроелектростанції видали у п'ятницю сумарно 4,1 гігавати чистої електроенергії, 

встановивши таким чином новий рекорд і покривши потреби в теплі і світлі більш ніж трьох мільйонів 

домогосподарств. Правда, опоненти нагадують, що спільний результат всіх вітроустановок на суші й на 

шельфі у 4,1 ГВт якраз дорівнює потужності однієї електростанції Дракс у північному Йоркширі, що 

працює на вугіллі й біомасі.

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

17.09 EU confirms change in biofuel targets 17.09 Єврокомісія підтвердила зміни у напрямку щодо виробництва біопалива

The European Commission rejected Monday charges that EU biofuel policy was contributing to soaring food prices 

but confirmed that it will trim its targets for their use.  According to Gunther Oettinger and Connie Hedegaard, 

Commissioners for Energy and Climate Change EU’s clear preference for post 2020 strategy is to produce biofuels 

from non-food feedstocks, like waste or agricultural residues such as straw.

Європейська Комісія відкинула звинувачення в тому, що політика ЄС щодо біопалива сприяє стрімкому 

підвищенню цін на продукти харчування, проте підтвердила, що впорядкує свої цілі щодо їх 

використання. Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер та Комісар ЄС з питань зміни клімату 

Конні Хедегаард заявили, що після 2020 ЄС надаватиме явну перевагу тим видам біопалива, які 

вироблені з непродовольчої сировини, такої як сміття, чи сільськогосподарські відходи, такі як солома.

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

Upcoming events Події

EUEA Workshop on Energy Efficiency, Kyiv, 15 October 2012 Семінар ЄУЕА щодо енергоефективності, 15 жовтня 2012

The Workshop ―Energy Efficiency in Ukraine: Policy, Experience, Reforms‖ will be held on the 15th October 2012 at 

the Hotel RUS, Kyiv.As part of the Grant from the British Embassy to enhance the project ―Enhancing Energy 

Efficiency in Ukraine‖, European-Ukrainian Energy Agency, with the support of the British Embassy to Ukraine, 

organizes this Workshop to bring together officials and experts from the UK, EU and Ukraine to discuss current EE 

policy in Ukraine and Europe (including the New Draft Energy Strategy for Ukraine) and provide best practice and 

recommendation to Ukraine policy makers.

У Києві 15 жовтня 2012 р. у приміщенні готелю Русь відбудеться семінар «Енергоефективність в Україні: 

політика, досвід, реформи».В рамках Британського гранту щодо реалізації проекту "Підвищення 

енергоефективності в Україні", Європейсько-українське енергетичне агентство та за підтримки 

Посольства Великої Британії в Україні організовує семінар за участю офіційних осіб та експертів з 

Великобританії, ЄС та України з метою обговорення поточної політики енергоефективності в Україні та 

Європі (включаючи Проект оновленої Енергетичної стратегії України) та поширення найкращих світових 

практик та рекомендацій серед української бізнес-спільноти. 

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