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EUEA-news

31.10 EUEA Workshop on Energy Efficiency took place in Kyiv 31.10 Відбувся семінар «Енергоефективність в Україні: політика, досвід, реформи»

On the 15th October 2012 the Workshop “Energy Efficiency in Ukraine: Policy, Experience, Reforms” took place in 

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 conducted the  Workshop to 

bring together officials and experts from the UK, EU and Ukraine.  During the event the current EE policy in Ukraine 

and Europe was discussed including the New Draft Energy Strategy of Ukraine as well as the practical focus on the 

EE market in buildings was presented.

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

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

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

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

Великобританії, ЄС та України. В ході заходу обговорювалися питання політики енергоефективності в 

Україні та Європі, включаючи проект оновленої Енергетичної стратегії України. 

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

26.10 Summary Report of the 3rd European-Ukrainian Energy Day is now available! 26.10 Опубліковано Аналітичний Звіт щодо III Європейсько-Українського Енергетичного Дня

The event was organized by the European-Ukrainian Energy Agency and Conference House and took place in Kyiv 

on May 29, 2012. The Report was prepared by the event Analytical Partner - the International Centre for Policy 

Studies (ICPS). This year we covered Ukraine’s crucial subjects such as Energy efficiency and renewable energy for 

foreign direct investments, ESCO, energy performance contracting, PPP in district heating and buildings. Municipal 

waste to achieve best “energy mix” and many other.

Захід відбувся 29 травня 2012 року в м.Києві. Організатори - Європейсько-Українське Енергетичне 

Агентство і компанія Conference House. Звіт підготовлено аналітичним партнером заходу - Міжнародним 

центром перспективних досліджень (МЦПД). Цього року ми обговорювали та відповідали на актуальні 

питання для України як Енергоефективність і Відновлювані джерела енергії для прямих іноземних 

інвестицій, ЕСКО, впровадження енергодоговорів, ДПП в системах централізованого опалення і 

будівлях. Побутові відходи для досягнення найкращого «енергетичного міксу» та інші питання.

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

10.10 Press release: Ukraine May Remain Without Wind Energy 10.10 Прес-реліз: Україна може залишитися без вітроенергетики. Експерти

Ukrainian renewable energy experts raise the alarm as Ukraine may remain without wind energy if Verkhovna Rada 

of Ukraine adopts the Law on Amendment of the Law of Ukraine on the Electric Sector (concerning stimulation of 

electricity production from alternative energy sources) #10183 taking into account the proposals of parliamentarians 

submitted after the bill was passed in the first reading.

Українські експерти у сфері відновлювальної енергетики б’ють на сполох – Україна може залишитися 

без вітроенергетики, якщо Верховна Рада України проголосує за прийняття проекту Закону про 

внесення змін до ЗУ «Про електроенергетику» (щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії) №10183 з урахуванням пропозицій народних депутатів, поданих після 

прийняття законопроекту у першому читанні.

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

10.10 EUEA published the Position Paper on Wind Sector Development 10.10 ЄУЕА опублікувало Принципові положення щодо розвитку вітрової енергетики

The Wind Working Group supports the long-term, sustainable and balanced development of the renewable energy 

(“RE”) business in Ukraine, from all RE sources.  The WWG believes it important to find the right balance for the 

green electricity tariff rate (the “GTR”) as well as for all related legislation, including local content legislation, such 

that electricity rates remain affordable and sustainable for the Ukrainian electricity consumers and energy market 

participants and that current legislation does not act as a barrier to entry into the sector for investors and developers. 

Робоча група з питань вітрової енергетики підтримує довгостроковий сталий збалансований розвиток 

відновлюваної енергетики в Україні з використанням усіх відновлюваних джерел. РГВЕ вважає за 

важливе віднайти правильний баланс розміру зеленого тарифу на електроенергію («РЗТ»), а також 

усього відповідного законодавства, в т. ч. законодавства стосовно застосування ресурсів українського 

походження («місцевої складової»), для того щоби тарифи на електроенергію залишалися доступними 

та раціональними для українських споживачів та учасників ринку електроенергії, і щоби чинне 

законодавство не становило перепони для залучення інвесторів та девелоперів у дану галузь 

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

4.10 Eighth International Conference on Biomass for Energy took place in Kyiv 4.10 Відбулась 8-а міжнародна конференція Енергія з біомаси

Dave Young, Chairman of the Board and Edward J. Klaeger IV, Member of the Board of European-Ukrainian Energy 

Agency and Head of the EUEA - Ukraine Biomass Working Group took part in the Eighth International Conference 

on Biomass for Energy held on 25th-26th of September, 2012.The participants examined some positive and 

negative aspect of bioenergy sector of Ukraine as well as other relevant issues. Edward J. Klaeger IV, in his 

presentation, spoke about the EUEA Position Paper related to the bioenergy sector and among others mentioned 

the challenges of sector development including lack of a pre-funding PPA or off-take guarantee; corruption; lack of 

inflation adjustment mechanism to minimal Green Tariff, etc.

Дейв Янг, Голова Ради Європейсько-українського енергетичного агентства та Едвард Клагер IV, Член 

Ради Європейсько-українського енергетичного агентства, Голова робочої групи ЄУЕА з біомаси, взяли 

участь у 8-ій міжнародній конференції "Енергія з біомаси", що відбулась 25-26 вересня 2012 р. в Києві. 

Учасники заходу розглянули фактори, що сприяли розвитку та гальмуванню біоенергетики, а також ряд 

інших споріднених питань. Зокрема, Едвард Клагер IV виступив з презентацією щодо Принципових 

положень ЄУЕА в сфері біоенергетики, відмітивши основні бар’єри, поміж яких: відсутність 

попереднього фінансування договорів купівлі-продажу або ненадання гарантій; наявність корупції; 

відсутність механізму врахування інфляції, для мінімального «зеленого» тарифу і т.д.

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

2.11 Vinnytsia expects 176 million USD of investment in energy efficiency from Switzerland in 2013 2.11 Вінниця у 2013 р. очікує 176 млн грн інвестицій Швейцарії в енергоефективність міста

Mayor of Vinnytsia Volodymyr Groisman reported that in 2013 Vinnytsia expects investments in energy efficiency 

from Switzerland for more than 176 million UAH. Starting next year, the practical implementation of energy efficiency 

programs in two districts of the city will begin that anticipates installation of individual heating units in residential 

buildings. In addition, starting next year the modernization of boilers and heating systems will begin, which will help 

improve the quality of heat supply and reduce the operating costs of public enterprises.

Міський голова Вінниці Володимир Гройсман повідомив, що Вінниця очікує вкладення в 2013 р. від 

Швейцарії понад 176 млн грн інвестицій в енергоефективність міста. З наступного року розпочнеться 

практичне впровадження програми енергоефективності у двох районах міста, що передбачає 

встановлення індивідуальних теплопунктів в будинках. Крім того, з нового року розпочнеться програма 

оновлення котелень та теплових систем, яка допоможе покращити якість теплопостачання та скоротити 

експлуатаційні витрати комунального підприємства.

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

1.10 Fuel pellets factory to be built in Khmelnytsky region 1.10 У Хмельницькій області побудують завод з виробництва паливних пелет

Slovak companies Agro Vos and IPP Slovakia and Ukrainian-Slovak company "Begokon Ukraine" plans to build a 

joint venture for the production of fuel pellets in the Khmelnitsky region. The capacity of the factory is 35 thousand 

tons annually. Straw from cereals and oilseeds will serve the raw material for the production of pellets.

Словацькі компанії Agro Vos і IPP Slovakia та україно-словацька компанія «Бегокон Україна» планують 

побудувати спільне підприємство з виробництва паливних пелет в Хмельницькій області. Річна 

потужність підприємства - 35 тис. тонн. Сировиною для виробництва пеллет служитиме солома 

зернових і олійних культур.

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

1.11 Plant for the production of fuel pellets to be completed in June 2013 - KSG Agro 1.11 Завод з виробництва паливних пелет добудують до червня 2013 року - KSG Agro

In April-May, 2013 industrial company KSG Agro (Dnepropetrovsk region) is going to complete the construction of a 

plant for production of fuel pellets in the Dnipropetrovsk region. The design capacity of the plant will be 90 thousand 

tons of finished products per year.  Today the newly built plant already has 3 lines for pellet production with the 

capacity up to 10 tons per year for production of  pellets from sunflower husks, straw, rapeseed waste and corn.

Агропромислова компанія KSG Agro (Дніпропетровська область) має намір у квітні-травні 2013 року 

завершити будівництво заводу з виробництва паливних пелет у Дніпропетровській області. Проектна 

потужність заводу становитиме 90 тис. тонн готової продукції на рік. С ьогодні на споруджуваному 

підприємстві вже працюють 3 лінії з виробництва пелет потужністю до 10 тис. тонн на рік, які 

виготовляють пелети з лушпиння насіння соняшнику, соломи, відходів рапсу й кукурудзи.

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

25.10 "Prombioenergiya" to install a biofuel boiler in Ternopil region 25.10 «Промбіоенергія» планує встановити біопаливний котел в Тернопільській області

Private enterprise "Prombioenergiya" plans to install a biofuel boiler with the capacity of 105 kW in Zaleschenskyy 

district in Ternopil region. The company leases the boiler room in one of the hotel complexes on the bank of the 

Dniester river , and intends to heat its premises with firewood.

Приватне підприємство «Промбіоенергія» планує встановити біопаливний котел потужністю 105 кВт в 

Залещенскому районі Тернопільської області. Компанія взяла в оренду котельню в одному з готельних 

комплексів на березі Дністра і має намір опалювати його приміщення деревним паливом.

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

25.10 58 biofuel boilers to be installed in Vinnitsa region 25.10 У Вінницькій області встановлять 58 біопаливних котлів

58 biofuel boilers will be installed in Vinnytsia region under the program for reduction of natural gas consumption. 

The program is projected to decrease the consumption of imported natural gas to 7.6 million cubic meters / year. 

Construction of a plant for the production of pellets (which the company Smart Holding launched on October 24), is 

also a part of the program to reduce the consumption of natural gas in the Vinnytsia region.

В рамках програми зі зменшення споживання природного газу Вінницька облдержадміністрація 

встановить в області 58 біопаливних котлів. В рамках цієї програми прогнозується скорочення 

споживання імпортованого природного газу на 7,6 млн куб.м / рік. Будівництво заводу з виробництва 

пелет, (який компанія Смарт-Холдинг урочисто відкрила 24 жовтня), також є частиною програми зі 

зменшення споживання природного газу у Вінницькій області.

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

15.10 Donetsk smoothly transfers to ecological fuel 15.10 Донецьк плавно переходить на екологічне паливо

Donetsk will become the first city that will run the full cycle for pellets production. Dry trees and other wood waste 

from wood processing companies will be used for pellets production. Last year, Donetsk bought the machine for the 

production of wood chips for 2.3 million UAH. The economic effect of this machine usage is 900 thousand UAH.

Донецьк стане першим містом, де буде запущений повний цикл з виробництва пелет. Для їх 

виробництва використовуватимуть засохлі дерева та інші деревні відходи деревообробних підприємств. 

У минулому році Донецьк купив машину по виготовленню деревної тріски за 2 мільйони 300 тисяч 

гривень. Економічний ефект від використання цієї машини склав 900 тисяч гривень.

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

3.10 276 boiler houses to be switched to alternative fuel this year 3.10 Цьогоріч на альтернативне паливо переведуть 276 котелень

Minister of Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine Anatoliy Blyzniuk said that a total 

of 276 boiler houses in Ukraine will run on alternative fuel during the heating season.  He recalled that earlier only 

1% of boiler houses in Ukraine had been transferred to alternative fuels. The minister also noted that the Regional 

Development Ministry was developing a system of timely response to emergency situations that will arise during the 

heating season.

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

Близнюк заявив, що в Україні під час опалювального сезону 276 котелень працюватимуть на 

альтернативному паливі. Він нагадав, що раніше в Україні на альтернативні види палива було 

переведено лише 1% котелень. Міністр також поінформував, що в Мінрегіоні розробляється система 

своєчасного реагування на аварійні ситуації, які будуть виникати в період опалювального сезону.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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2.11 Martifer Solar enters Ukrainian PV market 2.11 Martifer Solar заходить на український ринок фотовольтаїки

Martifer Solar company starts its activities in Ukrainian PV market. Martifer Solar will work with a group Rengy 

Development. «Martifer Solar" - a subsidiary of Martifer SGPS, has signed a contract with "Green Agro Service", one 

of the company of the group Rengy Development, to build PV solar power plant with the capacity of 4.5 MW in the 

village Porohy, Vinnitsa region. Martifer Solar will be responsible for engineering, procurement, construction and 

maintenance of PV park.

Компанія Martifer Solar починає свою діяльність на українському ринку фотовольтаїки. Martifer Solar 

співпрацюватиме з групою компаній Rengy Development. «Мартіфер Солар» - дочірня компанія Martifer 

SGPS, підписала контракт з ТОВ «Грін Агро Сервіс», однієї з компанії групи Rengy Development, на 

будівництво фотоелектричної сонячної станції потужністю 4.5 МВт в селі Пороги Вінницької області. 

Martifer Solar буде відповідати за проектування, закупівлі та будівництво і обслуговування 

фотоелектричного парку.

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

25.10 The construction of the 1st phase of rooftop solar station in Cherkassy completed 25.10 Будівництво 1-ї черги СЕС в Черкасах потужністю 30 кВт завершено

"Clean Energy 2011" LLC completed the construction of the first rooftop solar power plant in Cherkassy with the 

capacity of30 kW. The total capacity of the plant, after the introduction of the second stage, will be 60 kW.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чиста енергія-2011» завершила будівництво першої черги 

сонячної електростанції в Черкасах потужністю 30 кВт, яка розташована на даху будівлі. Загальна 

потужність станції, після введення в експлуатацію другої черги, складе 60 кВт.

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

14.10 10 hectares to be allocated for the construction of solar power station in Kherson 14.10 На Херсонщині виділять 10 га під будівництво сонячної електростанції

Specialists of land management services of Kherson prepared materials on allocation of area for the construction of 

alternative energy generation object- solar power plant. Permission for the development of land management project 

on allocation 10 hectares of land was received by "ORION ENERGY LLC". Solar power plant with the capacity of 5 

MW will be built near village Malolepetysh in Velykolepetysh district.

Фахівці землевпорядної служби Херсонської області підготували матеріали щодо відведення ділянки 

для будівництва об’єкта альтернативної енергетики – сонячної електростанції. Дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га одержало товариство з 

обмеженою відповідальністю “ОРІОН ЕНЕРДЖІ”. Сонячну електростанцію потужністю 5 мВт побудують 

на території Малолепетиської сільської ради у Великолепетиському районі.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
8.10 EBRD to finance its first solar power project 8.10 ЄБРР профінансує свій перший проект з сонячної енергії

The EBRD is arranging a financing package of €5.7 million for the development, construction and operation of a 

4.5MW solar plant owned by a local company Green Agro Service LLC, which will be located in the Vinnitsya region 

of south Ukraine. This first ever solar project to be financed by the Bank in the region will provide funding in two 

parallel tranches: an 8-year EBRD loan of €4.1 million and a 15-year loan of €1.6 million from the Clean Technology 

Fund (CTF).

ЄБРР залучає фінансовий пакет у розмірі 5,7 млн. євро для розробки, будівництва та експлуатації 

сонячної електростанції потужністю 4,5 МВт, яка буде розташована у Вінницькій області, на півдні 

України. Електростанція буде власністю ТОВ «Грін Агро Сервіс». Цей перший в історії Банку проект у 

сфері сонячної енергетики в регіоні, передбачає виділення коштів двома паралельними траншами: це 

восьмирічний кредит ЄБРР у сумі 4,1 млн. євро і п'ятнадцятирічний кредит у сумі 1,6 млн. євро від 

Фонду Чистих Технологій (ФЧТ).

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

Вітроенергетика

5.10 DTEK interested in producing wind turbines 5.10 ДТЕК зацікавився виробництвом вітрогенераторів

According to the director of "Wind Power" German Eibinder, Ukraine's largest private vertically integrated energy 

holding DTEK is negotiating with foreign partners on the localization of production of wind energy generation 

installations. In turn, the CEO of DTEK Maxim Timchenko said that the holding intends to increase the share of 

renewable energy in its assets portfolio. In this case, in addition to wind power development, the holding is 

discussing projects on solar and hydropower.

Найбільший в Україні приватний вертикально інтегрований енергохолдинг ДТЕК веде переговори із 

закордонними партнерами щодо локалізації виробництва ветрогенеруючих установок, повідомив 

директор ТОВ "Вінд Пауер" Герман Айнбіндер. У свою чергу, генеральний директор ДТЕК Максим 

Тимченко повідомив, що холдинг має намір нарощувати частку відновлюваної енергетики в портфелі 

своїх активів. При цьому, крім розвитку вітроенергетики, холдинг обговорює питання реалізації проектів 

у сонячній і гідроенергетиці.

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

4.10 DTEK starts up Botiyeve wind farm 4.10 ДТЕК відкрив найбільшу українську вітроелектростанцію

Ukraine's biggest vertically integrated energy holding, DTEK, has launched the Botiyeve Wind Power Station (wind 

farm) in Zaporizhia region. The company has completed the installation of twenty wind turbines and is now hooking 

them up to the country's power grid. Another ten will be installed before this month is out. By the end of this year, all 

thirty turbines of the first generating line (combined capacity of 90 MW) will be connected to Ukraine's Unified 

Energy System.

ДТЕК ввів в експлуатацію перші вітроустановки Ботієвської вітроелектростанції (ВЕС) - найбільшої ВЕС 

в Україні. Компанія завершила монтаж 19 вітряних установок. Ще 11 вітряних турбін будуть встановлені 

до кінця жовтня 2012. Перші «зелені» кіловат-години вже надійшли в мережі «Запоріжжяобленерго».

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

2.11 Ukraine could disrupt the program of adding ethanol to gasoline 2.11 Програма з додавання біоетанолу до бензинів під загрозою зриву

Director of "Ukrprodspilka" Mykola Tychenko said that Ukraine will hardly transfer to the mandatory addition of at 

least 5% of fuel ethanol in gasoline 2014-2015. Answering the question: Can the Ukrainian liquor industry produce 

about 250 tons of fuel ethanol per year to run the program, N. Tychenko said that Ukrainian distilleries are in poor 

condition. In his view, private business should have the key role in the production of fuel ethanol sector.

Директор ТОВ «Укрпродспілка» Микола Тиченко повідомив що Україна навряд чи зможе в 2014-2015 

рр.. перейти на обов'язкове додавання не менш 5% паливного етанолу в бензини. Відповідаючи на 

запитання: чи здатна українська спиртова галузь виробити близько 250 тис. т паливного етанолу в рік, 

щоб виконати програму, Н. Тиченко сказав, що українські спиртзаводи перебувають у поганому стані. На 

його думку, ключову роль в сегменті виробництва паливного етанолу, повинен грати приватний бізнес.

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

2.11 Ukraine increases electricity production from alternative sources 2.11 Україна нарощує виробництво електроенергії з альтернативних джерел

In September 2012, production of electricity from alternative energy sources (power plants, which use energy from 

wind, solar and biomass) increased by 7.54%, or 1.3 million kilowatt-hours, up to 61.3 million kWh, compared to 

August 2012. Share of electricity generated from alternative energy sources in the total generation of the country in 

September was 0.33%.

У вересні 2012 року виробництво електроенергії з альтернативних джерел енергії (електростанціями, 

що використовують енергію вітру, сонця і біомасу) збільшилася на 7,54%, або на 1,3 млн кВт-год, до 

61,3 млн кВт-год, у порівнянні з серпнем 2012 року. Частка виробленої з альтернативних джерел 

електроенергії в загальній генерації країни у вересні склала 0,33%.

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

2.11 Ukraine’s energy independence costs 207 bn USD 2.11 Енергонезалежність коштуватиме Україні 207 млрд. дол.

Energy independence of Ukraine from the Russian Federation will cost 207 bn USD. Ukrainian state will be able to 

get energy independence from the current main supplier of gas, Russian "Gazprom" in 2030, if it finds a source of 

investment in the gas sector worth about 11.5 bn USD per year.

Енергетична незалежність України від Російської Федерації коштуватиме 207 млрд. дол. Українська 

держава зможе отримати енергетичну незалежність від нинішнього головного постачальника газу, 

російського "Газпрому", в 2030 році, якщо знайде джерело інвестицій у газову галузь на рівні близько 

11,5 млрд дол. на рік.

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

23.10 Titenko unsatisfied with the new draft of Energy Strategy 23.10 Тітенко не задоволений проектом нової Енергетичної стратегії

Chairman of the National Electricity Regulatory Commission (NERC), which provides state regulation in the energy 

sector Sergei Titenko considers revised draft of Energy Strategy of Ukraine for the period till 2030 to be unclear and 

untransparent.Among the problems of Energy Strategy draft he indicated the necessary institutional changes to 

document, including doubtful proposed scenarios, small percentage of renewable energy and construction and 

reconstruction coal plants.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) Сергій 

Тітенко вважає проект оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року недостатньо чітким та 

прозорим, вказуючи на необхідні інституційні зміни документу, сумнівність запропонованих сценаріїв, 

замалий відсоток відновлюваних джерел енергії та будівництво й реконструкцію вугільних станцій.

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

23.10 Ukrainian got a German award for research in the field of photovoltaic systems 23.10 Українець отримав німецьку відзнаку за дослідження у сфері фотовольтаїки

Young Ukrainian scientist Victor Brus was one of this year's winners of the international contest "Green Talents», 

organized by the Ministry of Education and Research of Germany. The authoritative German jury noted his research 

in the field of alternative energy sources, including solar energy. Photovoltaic systems is the theme on which 

Ukrainian scientist has published many articles in English industry journals and at end of the month he will defend 

thesis on this topic.

Молодий український науковець Віктор Брус став одним із цьогорічних переможців міжнародного 

конкурсу «Зелені таланти» (Green Talents), організованого міністерством  освіти та наукових досліджень 

Німеччини. Авторитетне німецьке журі відзначило його дослідження у сфері використання 

альтернативних джерел енергії, зокрема енергії сонця. Саме з теми фотовольтаїки українець вже 

опублікував чимало статей в англомовних галузевих журналах, а наприкінці місяця захищатиме з неї й 

кандидатську дисертацію.

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

22.10 Ukraine’s Energy Strategy is out of date before the approval 22.10 Енергостратегія застаріла раніше, ніж її встигли затвердити 

With the adoption of new goals of the Energy Community Energy Strategy of Ukraine has lost its relevance. Too 

optimistic forecasts of economic growth and lack of coordination purposes with the international commitments 

undertaken by Ukraine, threatens the failure of the implementation of the strategic document.

З прийняттям нових цілей в Енергетичному Співтоваристві, Енергетична стратегія України втратила 

свою актуальність. Занадто оптимістичні прогнози росту економіки та неузгодженість цілей з 

міжнародними зобов’язаннями, які взяла на себе Україна, загрожують провалом виконання 

стратегічного документу. 

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

20.10 Ukraine could save 6 bn EUR on gas 20.10 Україна могла б економити на газі 6 млрд. євро

According to the International Energy Agency (IEA) Ukraine’s energy losses annually amount at least 6 billion EUR 

and concluded that Ukraine doesn’t know how to save and efficiently use its resources. In turn, Minister of Fuel and 

Energy Yuri Boiko said that Ukraine has already saved gas worth 2 billion USD, among other things by switching to 

coal and nuclear production of electricity.

За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Україна щороку втрачає на енергетиці 

щонайменше 6 млрд євро та зробила висновок, що Україна не вміє заощаджувати і ефективно 

використовувати свої ресурси. У свою чергу міністр палива і енергетики Юрій Бойко заявив, що Україна 

вже заощадила газу майже на $2 млрд, серед іншого за рахунок переходу на вугілля та атом у 

виробництві електроенергії.

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

17.10 EBRD intends to finance some Ukrainian energy efficiency projects 17.10 ЄБРР планує затвердити три проекти в галузі відновлюваної енергетики до кінця року

EBRD Principal Manager for Energy Efficiency and Climate Change Sergiy Maslichenko has said that the European 

Bank for Reconstruction and Development (EBRD) plans by late 2012 to decide on the provision of loans to realize 

three Ukrainian projects on energy efficiency, and in early 2013 to decide on another four projects. At the moment 

EBRD is drawing up three projects which will be signed in the near term: one project on biogas and a project on 

hydroelectric power plants, which we hope to approve by late October or early November and talks at the final stage 

on the building of solar power plants.

Старший менеджер департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР Сергій Масліченко 

повідомив, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розробляє три проекти в галузі 

відновлюваної енергетики, що плануються до затвердження в поточному році. За його словами, один 

проект стосується біогазу (проект компанії Ecoprod потужністю 2,8 МВт), який очікує на прийняття 

рішення щодо "зеленого" тарифу, другий – малих гідроелектростанцій (дві ГЕС в Івано-Франківській 

області загальною потужністю 1,5 МВт), третій – сонячних електростанцій (в двох різних областях 

загальною потужністю 7,5 МВт).
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

16.10 Ministry of Regional Development considers 25% growth rates for housing unavoidable 16.10 Мінрегіон вважає неуникним 25% зростання тарифів на ЖКП

Director of project management and energy efficiency department at Ministry of Regional Development, 

Construction and Housing Stanislav Zakharov said that tariffs for housing and communal services should be 

increased by at least 25% to stop the destruction of housing and communal services.

Директор департаменту проектного управління і енергоефективності у сфері життєзабезпечення 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Станіслав 

Захаров повідомив, що тариф на житлово-комунальні послуги необхідно збільшити мінімум на 25%, щоб 

зупинити руйнування системи житлово-комунального господарства.

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

16.10 EBRD to suspend "green" programs, if the new changes in the "local content" are introduces 16.10 ЄБРР призупинить "зелені" програми, якщо нові зміни щодо "місцевої складової" запрацюють

Senior Manager of the Department of Energy and Climate Change of EBRD in Ukraine Serhiy Maslichenko said that 

the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) will suspend its funding for programs in the field of 

renewable energy, if changes in the "local content" by the draft law amending the Law of Ukraine "On the electricity" 

to will be implemented. According to him, the issue of the "local content" scares investors. In addition, he said, that 

the implementation of the “local content” will entail appropriate consequences that await Ukraine within the 

framework of WTO obligations.

Старший менеджер департаменту енергоефективності та змін клімату ЄБРР в Україні Сергій 

Масліченко заявив, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) призупинить свої програми 

фінансування в галузі відновлюваної енергетики, якщо зміни в частині "місцевої складової", передбачені 

проектом закону про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику", вступлять в силу. За 

його словами, питання щодо "місцевої складової" відлякують інвесторів. Крім цього, за його словами, 

запровадження національної складової потягне за собою відповідні наслідки, які чекають на Україну в 

рамках виконання зобов’язань перед СОТ.

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

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Windpower
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15.10 Expert believes new Energy strategy is illogical 15.10 Експерт вважає нову Енергостратегію нелогічною

Expert FP7 David Ceschia notes that the draft of revised Energy Strategy of Ukraine for the period to 2030 is difficult 

to follow due to the logic of the document, and points to a number of uncertainties, including energy efficiency. 

Inaccuracies in his opinion concern the assessment of demand and supply in Energy Strategy. According to him, a 

forecast of economic growth is criticized as well as not very well-built scenarios in the document.

Експерт FP7 Девід Ческ’я зауважує, що в проекті оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року 

складно слідкувати за логікою самого документу, та вказує на ряд неточностей, зокрема з питань 

енергоефективності. Неточності, на його думку, стосуються оцінки попиту та пропозиції в 

Енергостратегії.  За його словами, багато критики отримали прогнози економічного зростання та не 

дуже добре побудовані сценарії документу.

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

11.10 Foreign investors say renewable energy market closed to them 11.10 Іноземні інвестори говорять,що ринок відновлюваних джерел енергії для них закритий

Foreign investors in renewable energy are complaining that the sector is stacked against them in favor of a handful 

of domestic companies. In particular, they are worried that Ukraine’s parliament might next week adopt amendments 

to increase requirements that renewable energy developers use a share of domestic content when constructing their 

power plants, from the current 30 percent to 50 percent.

Іноземні інвестори у відновлювані джерела енергії скаржаться, що сектор проти них на користь жменьки 

вітчизняних компаній. Зокрема, вони занепокоєні тим, що парламент України може на наступному тижні 

прийняти поправки до збільшення вимог щодо так званої «місцевої складової», а саме, що розробники 

відновлюваних джерел енергії повинні використовувати 50% матеріалів місцевого виробництва замість 

існуючих 30%.

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

International News Міжнародні новини

31.10 Oettinger supported setting new target for renewable energy by 2030 31.10 Еттінгер підтримав запровадження нової цілі для відновлюваної енергетики до 2030 року

31 October, Günther Oettinger, the European commissioner for energy, endorsed the controversial idea of having a 

new binding target for renewables after the existing 20% target for. The idea of setting a new renewables target for 

2030 has come under fire from some in industry who say a technology-neutral approach, where the EU sets only a 

CO2 emissions reduction target for 2030, is better. The EU has three 20% targets for 2020 – emissions reductions, 

share of renewables in electricity and energy efficiency improvement.    

Комісар ЄС з питань енергетики, Гюнтер Еттінгер схвалив суперечливу ідею щодо нової обов’язкової 

цілі для відновлюваних джерел енергії, яка є наступною після існуючої в 20% до 2020 року. Ідея 

встановлення нової цілі у відновлюваній енергетиці для 2030 року була розкритикована представниками 

галузі, за словами яких підхід, що базується лише на встановленні цілі скорочення викидів CO2 до 2030 

року, є кращим. ЄС має три цілі до 2020 року – скорочення викидів, збільшення частки відновлюваних 

джерел та енергоефективності.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
23.10 Iran to develop "green" energy 23.10 Іран розвиватиме "зелену" енергетику

Rostam Qasemi, the oil minister of Iran, said his country plans to increase the production of alternative energy like 

solar, wind and bio-fuels in order to reduce the usage of its own oil and gas reserves for internal purposes. He noted 

that Iran is implementing new economic policies such as subsidies reform, optimizing and standardizing fuel 

consumption, and changing domestic consuming model. 

Міністр нафти Ірану Ростам Каземі, що Тегеран планує збільшити генерацію електроенергії з 

відновлюваних джерел, таких як сонячна, вітрова енергетика та енергія біомаси, щоб скоротити 

використання викопних запасів нафти і газу. Міністр зауважив, що Іран впроваджує нові економічні 

політики, такі як реформа субсидування, оптимізація та стандартизація споживання палива, а також 

зміна внутрішньої моделі споживання. 

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

22.10 Germany's Siemens to give up solar energy business 22.10 Німецькі "сонячні" компанії зазнають проблем

Siemens AG announced plans to give up its loss-making solar business and concentrate its renewable energy 

business on wind and hydroelectric power. The German industrial conglomerate, whose products range from trains 

to turbines, said Monday it's in talks with possible buyers, but offered no details. It said the move is part of a wider 

effort to increase its productivity and efficiency. The solar power industry has been hit by falling subsidies, weaker 

sales and increasingly stiff price competition, especially by Chinese manufacturers.

Компанія Siemens AG оголосила плани відмовитися від збиткового сонячного бізнесу та 

сконцентруватися на вітровій та гідроенергетиці. В компанії повідомили, що проводять переговори з 

можливими покупцями, проте не надали деталей. Такий крок, за повідомленням Siemens, є частиною 

ширших зусиль з підвищення продуктивності та ефективності компанії. Галузь сонячної енергетики 

постраждала через зниження субсидій, нижчі продажі та все більш жорстку цінову конкуренцію, зокрема 

з боку китайських виробників.

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

19.10 Poland to increase renewable energy use targets 19.10 В Польщі збільшать цілі використання відновлюваної енергії

Poland will from next year increase its short-term targets for renewable energy use as output surpasses plans, 

damping the price of green certificates. Under a decree signed by the economy minister yesterday, utilities will have 

to increase the share of green energy sold to end users by about 1 percentage point a year.  The share of electricity 

from renewable sources will this year probably reach 11 percent, compared with a 10.4 percent requirement set in 

2008, mainly thanks to biomass use in power generation. 

У Польщі з наступного року збільшать короткострокові цілі для використання відновлюваної енергетики, 

оскільки виробництво перевищує плани, знижуючи вартість "зелених" сертифікатів. Відповідно до 

наказу, підписаного міністром економіки, комунальні підприємства мають підвищити частку "зеленої" 

енергії, яку продають щороку кінцевим споживачам, приблизно на 1%. Частка електроенергії з 

відновлюваних джерел цього року можливо досягне 11%, порівняно з вимогою в 10,4%, що була 

встановлена в 2008 році, - переважно завдяки використанню біомаси.

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

Upcoming events Події

Investors’ conference “Multi-talent biogas – a chance for Ukraine and its European integration”, 22 

November, Kyiv, 2012

Інвестиційна конференція «Мульті-талант біогаз – шанс для України та її європейської 

інтеграції», 22 листопада 2012, Київ

November 22 in cooperation with a newly established Ukrainian Bioenergy Union (UABio), Biogasrat+ e.V. will held a 

conference on the topic “Multi-talent biogas – a chance for Ukraine and its European integration”. At the Conference 

urgent topics around the subject of biogas/biomethane in Ukraine will be discussed as well as existent challenges 

and new impulses for further development will be considered.

2 листопада 2012 року у Києві об’єднання Biogasrat+ e.V. разом з новоствореним українським Союзом 

біоенергетики проводить конференцію на тему: «Мульті-талант біогаз – шанс для України та її 

європейської інтеграції». В рамках заходу планується обговорити актуальні питання стосовно 

біогазу/біометану в Україні, розглянути існуючі виклики та разом надати нові стимули для подальшого 

розвитку.

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

Adam Smith Ukrainian Energy Forum, 26 – 28 February 2013 Український енергетичний форум Інституту Адама Сміта, 26 - 28 лютого 2013

The Ukrainian Energy Forum has firmly established itself as the key meeting place for all major players in the 

dynamic Ukrainian energy sector and is a unique chance to learn of the exciting opportunities that exist as Ukraine 

seeks to raise domestic production, and explores the potential of unconventional gas, in order to increase its energy 

diversification and security.

Український енергетичний форум міцно утвердився в якості ключового місця зустрічі всіх потужних 

гравців динамічного енергетичного сектора України і є унікальною можливістю довідатися про 

приголомшливий потенціал, що відкривається у зв'язку з нарощуванням країною внутрішнього 

видобутку  енергоносіїв і вивчення потенціалу нетрадиційного газу з метою збільшення 

диверсифікованості й безпеки забезпечення енергією. 
For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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