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EUEA-news

26.11 EUEA celebrates its 3rd Anniversary! 26.11 Європейсько-українське агентство відсвяткувало свою третю річницю!

On November 15, 2012 the European-Ukrainian Energy Agency celebrated its 3rd Anniversary. The event was 

attended by over 150 honorary guests, including representatives of EUEA member companies, central and regional 

authorities, ambassadors of European countries to Ukraine and representatives of diplomatic missions, as well as 

representatives of IFIs, donor organizations and other EUEA partners. The EUEA Team expresses its sincere 

gratitude to all those who helped make this evening unforgettable!

15 листопада 2012 року Європейсько-українське енергетичне агентство відсвяткувало третю річницю з 

дня заснування. У заході взяли участь близько 150 почесних гостей, включаючи представників компаній-

членів ЄУЕА, центральних та регіональних органів влади, послів європейських країн в Україні та 

представників дипломатичних місій, а також представників МФО, донорських організацій та інших 

партнерів ЄУЕА. Команда ЄУЕА щиро висловлює подяку всім тим, хто допоміг зробити цей вечір 

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

26.11

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

in Kyiv 26.11

Відбулась конференція «Біогаз - шанс для енергетичної незалежності України і її європейської 

інтеграції»

November 22, Kiev, Ukraine Bioenergy Association together with the German Biogas Association Biogasrat + eV, 

European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) and law firm "Arzinger" held a conference "Biogas - a chance for the 

energy independence and its European integration." The aim of this event was to make an overview of the potential 

prospects, barriers, practical aspects to promote biogas technology in Ukraine, increase energy independence and 

promote Ukraine's European integration.

22 листопада, Київ, Біоенергетична асоціація України разом з біогазової асоціацією Німеччини Biogasrat 

+ еV, Європейсько-українським енергетичним агентством (EUEA) та юридичною фірмою «Arzinger» 

провели конференцію «Біогаз - шанс для енергетичної незалежності України і її європейської 

інтеграції». Метою даного заходу було розгляд потенціалу, перспектив, бар'єрів, практичних аспектів 

для просування біогазових технологій в Україні для посилення енергетичної незалежності України і її 

європейської інтеграції.

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

16.11 The EUEA Solar Energy Working Group meets again 16.11 Відбулося друге засідання Pобочої групи ЄУЕА з сонячної енергетики

On November 8, 2012 the second Solar Energy Working Group Meeting took place. The meeting was attended by 

representatives of EUEA member companies working in the solar energy segment. During the meeting the current 

and future legislation frameworks in particular the amendments to the Law #10183 "On electricity market" 

concerning local content and "green" tariff for the solar energy market development were discussed as well as the 

future main activities of the Working Group due to how to address the most urgent issue were identified.

8 листопада 2012 року відбулось друге засідання Робочої Групи ЄУЕА з сонячної енергетики. У роботі 

взяли участь представники компаній-членів ЄУЕА, що працюють в секторі сонячної енергетики. У ході 

зустрічі були обговорені сьогоденні та майбутні законодавчі рамки, зокрема, поправки до Закону № 

10183 "Про електроенергетику" в частині місцевої складової та «зеленого» тарифу та їх можливий 

вплив на розвиток ринку сонячної енергетики, а також були визначені майбутні напрямки діяльності 

Робочої Групи щодо вирішення найбільш актуальних питань.

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

7.11 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - SIEL S.p.A (SIEL Group) 7.11

Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації -  SIEL S.p.A (SIEL 

Group)

SIEL is the Italian company which works internationally in two crucial fields of modern civilization: electric power 

safety and renewable energy production. SIEL has been co-operating with several renown energy suppliers in many 

successful international installations. SIEL’s commitment in promoting and sustaining new energy involves the whole 

Company’s life and activity, from production to after-sale services, through the adoption of governance and social 

responsibility criteria.

«СІЄЛЬ» – це італійська компанія, яка надійно працює на міжнародному рівні в двох найактуальніших 

сферах для сучасної цивілізації: збереження електричної енергії та виробництво відновлювальної 

енергії. СІЄЛЬ співпрацював з декількома відомими постачальниками енергії під час багатьох 

міжнародних проектів. Діяльність всієї компанії СІЄЛЬ направлена на розвиток та підтримку напрямку 

відновлювальної енергії, починаючи з виробництва та закінчуючи після продажним обслуговуванням.

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

29.11 Millions Kyoto money spent on Khmelnytsky energy efficiency 29.11 На енергозбереження Хмельницького пішли мільйони кіотських грошей

This year under the Kyoto Protocol Khmelnitsky region attracted 92.6 million USD of investment. These funds were 

spent on thermal insulation of facades and lofts, replacement of windows and doors at 37 social sites in 11 districts 

and 3 cities of the region.

Цьогоріч по Кіотському протоколу в Хмельницьку область залучено 92,6 млн грн інвестицій. За ці кошти 

проводилися і наразі виконуються ремонтні роботи із теплосанації, а саме утеплюються фасади, 

горищні перекриття, проводиться заміна вікон та дверей на 37 об’єктах соціальної сфери в 11 районах 

та 3 містах області.

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

29.11 Condominiums reach around 15% 29.11 ОСББ досягли 15%

According to the Minister of Regional Development Construction, Housing and Communal Services Anatoliy 

Bliznyuk around 12-15% of condominiums are created in Ukraine at the moment. Anatoly Bliznyuk said that the state 

has to fund the first reparation of a house or surrounding area after its privatization.

За словами Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

Анатолія Близнюка наразі в Україні об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

створили 12-15% власників житла. Анатолій Близнюк нагадав, що держава зобов’язана профінансувати 

перший ремонт житлового будинку або прибудинкової території після її приватизації.

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

12.11 Lutsk condominiums received preferential loans for reparation 12.11 Луцькі ОСББ отримали пільгові кредити на ремонт

The first agreement on preferential terms were signed by Volyn condominiums worth 3.7 million UAH. Agreement 

concluded between Volyn regional "State Fund for Promotion of Youth Housing Construction" and six condominiums 

in Lutsk. Contracts for on concessional lending for reconstruction and repair of Housing signed worth 3.7 million  

concessional lending for reconstruction and repairation of housing are worth 3.7 million AUH. Thanks to this funds 

Lutsk condominiums will hold insulation of buildings, modernize heating systems and replace elevators.

На Волині укладено перші угоди пільгового кредитування ОСББ на суму 3,7 млн грн. Угоди укладено між 

Волинським регіональним управлінням «Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву» та шістьма ОСББ Луцька. Договори про пільгове кредитування для проведення 

реконструкції та ремонтів об’єктів житлово-комунального господарства підписано на суму 3,7 млн 

грн.Завдяки даним коштам  луцькі ОСББ зможуть провести утеплення будинків, модернізувати системи 

опалення, замінити ліфти.

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

28.11 Alternative fuel to heat schools in Vinnytsya region 28.11 Школи Вінниччини грітиме альтернативне паливо

Three pilot areas (Vinnitsa, Kalinowski and Tyvrovsky) Vinnytsia region. The boilers in social institutions will be 

transformed for using alternative fuels in three pilot districts of Vinnytsya (Vinnitsa, Kalynivai and Tyvriv) region. It is 

planned to provide about 10 million UAH from the regional budget for the modernization of the boilers and creation 

of a base for the production of biofuels. Estimated savings from the project is about 14 million UAH.

У трьох пілотних районах (Вінницький, Калинівський та Тиврівський) Вінницької  області котельні у 

соціальних закладах переобладнають на альтернативні види палива. На модернізацію котелень та 

створення бази з виробництва біологічного палива заплановано передбачити біля 10 млн грн. з 

обласного бюджету. Прогнозована економія від реалізації проекту складає майже 14 млн грн.

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

14.11 In Donetsk want to get biogas from fallen leaves 14.11 У Донецьку хочуть отримувати біогаз з опалого листя

The Main Directorate of municipal services of Donetsk City Council under the socio-economic program for 

development of Donetsk for 2013 offers to provide a five compost pits for waste of green municipal services with 

further separation of biogas. Compost can be used as fertilizer in the city, and the biogas can be burned, and the 

produced energy - sent to electricity market using green tariff.

Головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради пропонує в 

плані соціально-економічного розвитку Донецька на 2013 передбачити облаштування п'яти компостних 

ям для переробки відходів від зеленого господарства з відбором біогазу. Компост можна 

використовувати як добрива на території міста, а біогаз спалювати, а отриману електроенергію 

направляти за зеленим тарифом на енергоринок.

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

30.11 "Okko" opened "solar" gas station in Crimea 30.11 "Окко" відкрила "сонячну" АЗС в Криму

Network of pertol stations "OKKO" opened in Alupka, Crimea new petrol station, which uses solar panels. Solar 

panels are installed on the roof of station and will operate year-round. According to preliminary calculations, payback 

period on solar systems is about 5 years.

Мережа автозаправних комплексів «ОККО» відкрила в Криму в місті Алупка нову АЗС, для роботи якої 

використовуються сонячні батареї. На даху АЗС встановили сонячні колектори, які будуть 

функціонувати цілий рік. За попередніми розрахунками окупність геліосистеми складає близько 5 років

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
27.11 AEG Power Solutions and Martifer will help develop solar energy in Ukraine 27.11 AEG Power Solutions і Martifer допоможуть розвивати сонячну енергетику в Україні

A subsidiary of AEG Power Solutions, 3W Power Ukraine, and the Portuguese group Martifer will cooperate in the 

development of solar energy in Ukraine. The companies will be involved in the supply, installation and 

commissioning of equipment for solar power plants in Ukraine. As of now, companies are supplying equipment for 

two small solar farms in Vinnitsa region.

Дочірня компанія AEG Power Solutions, 3W Power Ukraine, і португальська група Martifer будуть 

співпрацювати у сфері розвитку сонячної енергетики в Україні. Компанії будуть займатися поставками, 

встановленням і налагодженням необхідного обладнання для сонячних електростанцій в Україні. На 

сьогоднішній день компанії постачають обладнання для двох невеликих сонячних ферм у Вінницькій 

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

15.11 "Energoinvest" completed the construction of fourth stage Galzhbievska solar powe plant 15.11 «Енергоінвест» завершив будівництво 4 черги Гальжбіївської СЕС

The company "Energoinvest" (Vinnytsa) completed the construction of fourth stage of Galzhbievska solar powe 

plant. The capacity of fourth stage is 321.6 kW and in total there will be six stages. After the completion the station 

will have the capacity of 1446 kW. In 2012 another stage with be commissioned with the of 320 kW, and the rest in 

2013.

Компанія «Енергоінвест» (Вінниця) завершила будівництво 4 черги Гальжбіївської сонячної 

електростанції. Потужність 4 черги становить 321,6 кВт, а всього станція буде складатися з 6 черг. Після 

завершення станція матиме потужність 1446 кВт. У 2012 році буде добудована ще одна черга 

потужністю 320 кВт, а всі інші в 2013.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

9.11

Derzhzemresursiv allocated 50 hectares of land to Czech «Rolston Invest» for the construction of solar 

power plant in Kherson region 9.11

Держземресурсів виділило чеській «Rolston Invest» 50 га землі в Херсонській області під 

будівництво СЕС

"Rolston Invest" LLC received permission to develop 50 hectares of allocated land for long-term near village 

Zelenivka in Kherson city council. PV power plant with the capacity up to 25 MW can be constructed on such area. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ролстон Інвест» отримало дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення у довгострокову оренду наділу площею 50 гектарів за смт Зеленівка, що 

на території Херсонської міської ради. На території такого розміру можна розмістити СЕС потужністю до 

25 МВт.

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

9.11 About 240 MW of solar capacities to be built in Dnipropetrovsk region 9.11 У Дніпропетровській області побудують близько 240 МВт сонячних потужностей

Biomass Біомаса

Biogas Біогаз

Сонячна Енергетика Solar energy 

http://www.euea-energyagency.org/
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Company Ekotechnik Praha will perform invest 60 mln. UAH in solar power plant with the capacity of 100 MW and 

Activ Solar will invest 140 million UAH to build more than 100 MW, ATUM Energieberatungs GmbH - 20 MW worth 

140 million UAH and "New Energy" - 20 MW with 140 million UAH of investments. The total capacity of solar power 

plants will reach about 240 MW.

Компанія Ekotechnik Praha виступить інвестором будівництва сонячної електростанції потужністю 100 

МВт і інвестує 60 млн. грн., Activ Solar планує побудувати більше 100 МВт і інвестувати 140 млн. грн., 

ATUM Energieberatungs GmbH - 20 МВт потужностей (140 млн. грн. Інвестицій) і «Нова Енергія» - 20 

МВт потужностей (140 млн. грн. інвестицій). Сумарна потужність сонячних електростанцій досягне 

близько 240 МВт.

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

Вітроенергетика

30.11 First wind farm to be built in Lviv region 30.11 У Львівській області побудують першу вітрову електростанцію

Architecture and Town Planning Council of Lviv Regional State Administration has approved the construction of a 

wind power plant in Drohobych district, Lviv region. Wind power plant with the capacity of 50 MW will be able to 

provide electricity for the city with a population of 30 thousand inhabitants. The cost of construction of - EUR 80 

million. About 100 people will be employed during the construction of this power plant and 20 people will work during 

its operation.

Архітектурно-містобудівна рада Львівської обласної державної адміністрації схвалила проект 

будівництва вітрової електростанції в Дрогобицькому районі Львівської області. Вітрова електростанція 

потужністю 50 мВт зможе забезпечити електроенергією місто з населенням 30 тис. жителів. Вартість її 

будівництва складає - 80 млн. євро. При спорудженні цієї електростанції буде задіяно близько 100 

чоловік, а також 20 осіб отримають роботу під час її експлуатації.

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

10.11 Turkish and Belgian investors are planning to build a wind farm in the Crimea 10.11 Турецькі і бельгійські інвестори мають намір побудувати в Криму вітрову електростанцію

Investors from Turkey and Belgium will implement a project in Crimea on building wind power plant. Investors of the 

project are Belgium «Greenworx» and Turkish «Guris». Future Power Plant is located in the Black Sea area of 

autonomy. From 56 to 86 wind turbines will be placed on the area of 50 hectares near Lake Donuzlav. Construction 

of the first phase is scheduled to be completed in 2013.

Інвестори з Туреччини та Бельгії мають намір реалізувати в Криму проект з будівництва вітрової 

електростанції. Інвесторами проекту виступають бельгійська компанія «Greenworx» і турецька «Guris». 

На площі 50 га неподалік озера Донузлав розміщення від 56 до 86 вітряних агрегатів. Будівництво 

першої черги заплановано завершити в 2013 р.

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

12.11 ABB equipment to connect Botievo wind farm to the power grid 12.11 Обладнання АББ допомогло підключити в мережу Ботієвську ВЕС

ABB has completed a complex project, carried out in Ukraine jointly with Dontechprom Company, covering delivery, 

installation, and commissioning of high-voltage electric equipment to connect Botievo Wind Farm belonging to DTEK 

Priazovskiy wind park to the power grid. The comprehensive technological solution installed and commissioned at 

Botievo wind farm will ensure efficient and stable connection to the power grid of “Zaporizhiaoblenergo” OJSC.

АББ в Україні завершила спільний з компанією Донтехпром проект з комплексної поставки, 

встановлення та вводу в експлуатацію електричного високовольтного обладнання для підключення в 

електромережу Ботієвського майданчика вітропарку «ДТЕК Приазовський», котрий стане першим 

вітровим парком компанії «Вінд Пауер». В рамках контракту на Ботієвській ВЕС вітропарку «ДТЕК 

Приазовський» було встановлено та введено в експлуатацію комплексне технологічне рішення, що 

забезпечить ефективне і стабільне підключення вітроелектростанції в мережу Запоріжжяобленерго.

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

30.11 Ukraine will build hydroelectric power stations like Norway 30.11 Україна використовуватиме досвід Норвегії з будівництва гідроелектростанцій

According to Prime Minister of Ukraine Mykola Azarov Ukraine is interested in learning and applying the Norwegian 

experience in the construction of hydroelectric power plants. He stressed that Ukraine has significant opportunities 

to enhance the development of hydropower industry. According to him, the construction of hydroelectric power 

plants is much cheaper than that of nuclear power plants.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна зацікавлена у вивченні та застосуванні 

досвіду Норвегії із будівництва гідроелектростанцій. Він підкреслив, що в Україні є значні можливості 

для активізації розвитку гідроенергетики. За його словами, будівництво гідроелектростанцій значно 

дешевше, ніж будівництво АЕС.

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

30.11 Ukraine presents energy efficiency plan in Brussels 30.11 У Брюсселі презентовано Національний план дій з енергоефективності України до 2020 року

Сhairman of the State Agency on Energy Efficiency and Energy Saving of Ukraine Mykola Pashkevych has 

presented in Brussels the National Action Plan for Energy Efficiency in Ukraine. The presentation took place at the 

8th meeting of Platform 3 (Energy Security) of the Eastern Partnership, the Government portal reported. The 

national plan has been developed for the period until 2020. It covers four areas of economic activity: services, 

housing, industry and transportations. The main purpose of the plan is providing up to 2020 planned energy saving 

in the volume of 9% of the average final domestic consumption.

Голова Держенергоефективності Микола Пашкевич у Брюсселі представив Національний план дій з 

енергоефективності України. Презентація відбулася у рамках 8 засідання Платформи №3 «Енергетична 

безпека» Східного Партнерства. Національний план розрахований до 2020 року. Він охоплює 4 сфери 

економічної діяльності: послуги, житловий сектор, промисловість і транспорт. Головна мета Плану – 

забезпечення до 2020 року планове енергозбереження в обсязі 9% середнього кінцевого внутрішнього 

споживання енергії. Це складне, але цілком реальне завдання.

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

21.11 Energy was given the green light 21.11 Енергії дали зелене світло

Verkhovna Rada adopted the draft laws N10183, providing a significant change in the conditions for investment in 

various types of "green" power industry, particularly regarding conditions for the market of renewable energy from 1 

January 2013. The document makes less attractive investments in solar power, and opens new perspectives for 

biofuels and hydropower.

Верховна рада прийняла в цілому законопроект N10183, що передбачає значну зміну умов інвестування 

в різні види "зеленої" енергетики, а саме змінює умови роботи на ринку відновлюваної енергії з 1 січня 

2013 року. Документ робить менш привабливими вкладення в сонячну енергетику і відкриває нові 

перспективи для біопалива та гідроенергетики.

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

26.11 Yanukovych wants to build solar power plants for the UAE 26.11 Янукович хоче будувати для ОАЕ сонячні електростанції "під ключ"

Ukrainian President Viktor Yanukovych said that Ukraine could build solar and wind power plants for the United Arab 

Emirates. According to the President, the UAE is interested in the prospect of attracting renewable energy and 

bringing new technologies. According to the President of Ukraine, such areas as defense, agriculture, energy, space 

and high technology are promising for cooperation for both countries.

Президент України Віктор Янукович повідомив що Україна може побудувати для Об'єднаних Арабських 

Еміратів сонячні та вітроелектростанції. За словами президента, ОАЕ цікавляться перспективами 

залучення відновлюваних джерел енергії, залучення нових технологій. За словами президента України, 

перспективним для двох країн є співробітництво в таких сферах як військова, АПК, енергетика, космічна 

і сфера високих технологій.

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

21.11 Rada okays bill on liberalization of Ukraine's energy market at first reading 21.11 Верховна Рада прийняла законопроект який регулюватиме енергетичний ринок України

Ukraine's Verkhovna Rada has passed draft law No.10571 at first reading on the principles of the operation of 

Ukraine's electricity market, which suggests the liberalization of the Ukrainian wholesale electricity market. The most 

disputable issue in the bill is the creation of a cost disparity settlement fund, which is to exist at the expense of funds 

to be paid by nuclear and hydropower plants.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону Про засади функціонування ринку 

електричної енергії України. Проектом пропонується визначити повноваження та функції органів 

державної влади та суб'єктів ринку електричної енергії в діяльності на ринку електроенергії: 

повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державне управління в галузі. 

Законопроектом пропонується встановити механізми державного контролю шляхом визначення видів 

діяльності на ринку електроенергії, які потребують ліцензування.

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

20.11 Sale of electricity from biogas to "green tariff" to be authorized 20.11 Дозволений продаж електроенергії з біогазу за "зеленим тарифом"

Rada intends to amend the Law "On Electricity", adding biogas to the list of alternative energy sources, that can be 

sold at a "green tariff". Parliament also intends to make a correction to the definition of biogas in the part that it is 

produced from the biomass plant and / or animal origin, as well as from an organic waste. It is also planned to 

establish the "green tariff" coefficient for biogas at 2.7.

Рада має намір доповнити закон "Про електроенергетику", додавши біогаз в перелік альтернативних 

джерел енергії, яка може продаватися за "зеленим тарифом". Також парламент має намір внести 

коректування в визначення біогазу в тому, що він виробляється з біомаси рослинного та / або 

тваринного походження, а також з органічних відходів. Також планується встановити коефіцієнт 

"зеленого тарифу" для біогазу на рівні 2,7.

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

20.11 Parliament adopts law increasing 'local content' for renewable energy plants 20.11

Парламент приймає закон про збільшення «місцевої складової» для відновлюваних джерел 

енергії

An electricity law, passed on Nov. 20 by Ukraine's parliament, increases the so-called “local content requirement” to 

50 percent for wind farms, a move that could hurt foreign investors in the sector. The “local content” requirement is 

the amount of domestic goods and services used to build renewable plants in order to qualify for the highly 

subsidized green tariffs for electricity generated from renewable energy sources.

Закон про електроенергію, прийнятий 20 листопада парламентом України, збільшує так звані "вимоги 

щодо місцевої складової" до 50 відсотків для вітрових електростанцій, крок, який може зашкодити 

іноземним інвесторам у цьому секторі. Вимога "місцевої складової" передбачає певну кількість 

вітчизняних товарів і послуг,які повинні використовуватися для будівництва об’єктів генерації 

відновлюваної енергетики для того, щоб претендувати на зелений тариф на електроенергію, вироблену 

з відновлюваних джерел енергії.

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

19.11 Ukraine's diversification strategy can make it energy-independent on Russia 19.11 Стратегії диверсифікації в Україні може зробити її енерго незалежною від Росії

According to Independent U.S. news agency Platts Ukraine is getting serious about diversifying away from Russia, 

and maybe Russia will have to take notice this time. Kyiv's strategy is made up of a number of different elements, 

which combined could see Ukraine reduce its dependence on Russia to almost zero. In this context, the authors of 

the article said that "the start of construction on Ukraine's first LNG import terminal was imminent, it has finally - after 

years of dilly-dallying - started a proper drilling campaign in the deepwater of its sector of the gas-rich Black Sea, it 

has brought in international majors to develop shale gas and it has appealed for gas from countries in the Caspian 

region and even Germany.

За даними незалежних американських агентство Platts Україна серйозно роздумує з приводу 

енергодиверсифікації, і, можливо, Росії доведеться цього разу звяти це до відома. Стратегія Києва 

складається з цілого ряду різних елементів, які в поєднанні можуть знизити залежність України від Росії 

практично до нуля. У зв'язку з цим автори статті зазначають, що "початок будівництва першого 

імпортного LNG-терміналу був неминучим, і він, нарешті, - після багатьох років вагань – і був розпочата 

належна  кампанії глибоководного буріння у шельфі Чорного моря, яка привернула увагу міжнародних 

розробників сланцевого газу, з країн Каспійського регіону і навіть Німеччини.

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

19.11 Ukraine can meet commitments under Kyoto protocol without transfer of unused quotas 19.11 Україна має лишитися в Кіотському протоколі

The National Ecological Centre of Ukraine (NECU) calls on Ukrainian authorities not to give up participation in the 

second commitment period of the Kyoto protocol. The NECU said that the Ukrainian government would not be able 

to profit from the sale of emission quotas, as over the first commitment period Ukraine sold only 1.8% of its quotas, 

and their prices continue to fall. Ecologists insist that Ukraine should fulfil the Kyoto protocol, and the country can 

take on ambitious commitments and use other financial mechanisms of the protocol to its own advantage.

Експерти Національного екологічного центру України (НЕЦУ), закликаючи офіційну делегацію зайняти 

конструктивну позицію на міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату в Катарі. Експерти НЕЦУ 

переконані, що уряд України не зможе заробити на продажі викидів. На них немає такого попиту, тому 

за Перший період Кіотського протоколу Україна продала лише 1,8 % обсягу своїх квот, а ціни на них 

продовжують знижуватись. В НЕЦУ також наполягають, що Україна має залишитися в Кіотському 

протоколі, і може дозволити собі брати більш амбітні зобов’язання та використовувати інші фінансові 

механізми Кіотського протоколу собі на користь.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

19.11 Ukraine to invest about USD 1 b in safety at nuclear power plants in next 2 years 19.11 Україна вкладе близько 1$ млрд у безпеку атомних станцій

According to Coal Industry Minister Yuriy Boiko about $1 billion will be invested in the next two yearsi to improve 

safety at Ukrainian nuclear power plants. Boiko recalled that Ukraine was one of three countries that, following the 

accident at the Fukushima-1 nuclear power plant in Japan, initiated the holding of stress tests and conducted them 

along with France and Belgium.

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко повідомив, що для підвищення безпеки 

українських атомних станцій в найближчі два роки буде вкладено близько мільярда доларів. Бойко 

нагадав, що Україна була однією з трьох країн, які після аварії на японській АЕС "Фукусіма-1" ініціювали 

проведення стрес-тестів, і цілковито їх виконала разом із Францією і Бельгією.

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

14.11 Ukraine is the only country to receive a grant of the World Bank for the project of creating a carbon market 13.11

Україна стала єдиною країною отримала грант Світового банку на реалізацію проекту створення 

вуглецевого ринку

Ukraine is the only country which has received a grant of the World Bank for the implementation of the project on 

creation of state internal carbon market. The first tranche of the grant in the amount of 315,000 USD is provided for 

the implementation of the preparatory phase of the PMR in Ukraine. Namely - the Ukrainian side is to prepare the 

technical terms for the implementation of the main phase of the project, an assessment of the current situation in 

Ukraine and the development of the document " Market Readiness Proposal ».

Україна стала єдиною країною, яка отримала грант Світового банку на реалізацію проекту створення в 

державі внутрішнього вуглецевого ринку. Перший транш гранту в розмірі 315 тисяч доларів США 

передбачено для реалізації підготовчої фази проекту PMR в Україні. А саме - для підготовки 

українською стороною технічного завдання на реалізацію основної фази проекту, оцінку нинішньої 

ситуації в Україні та розробка документа «Пропозиція ринкової готовності» (Market Readiness Proposal).

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

13.11 Donetsk region to present alternative energy and energy saving projects in Japan 13.11

Донецька область презентує  в Японії проекти в сфері  альтернативної  енергетики та 

енергозбереження

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Windpower
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According to Donetsk Regional Administration, The investment potential of Donetsk region will be presented during 

a visit by a mission of the Economic Development and Trade Ministry of Ukraine to Osaka, Japan, on December 9-

12; the projects will be  particularly in the field of alternative energy and energy saving. Toichi Sakata, Ambassador 

of Japan to Ukraine in turn, said that the scheme of "green investment" was a very important area of cooperation. He 

added that Donetsk region is interested in establishing trade and economic relations with various countries.

Відповідно до прес-служби Донецької обладміністрації в рамках поїздки делегації Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України в Японію з 9 по 12 грудня в японському місті Осака буде 

представлено інвестиційний потенціал Донецької області, зокрема проекти в сфері альтернативної 

енергетики та енергозбереження. При цьому він зазначив, що Донецька область зацікавлена у 

налагодженні торговельно-економічних відносин з різними державами світу.

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

14.11 Utility tariffs will not rise 14.11 Підвищення тарифів не планується

Regional development, construction, housing and communal services minister of Ukraine Anatoly Blyzniuk said that 

utility tariffs will not rise in Ukraine. However, he noted, the issue of funding repair old communications and change 

the networks remains unclear.

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

Близнюк заявив, що в Україні не будуть піднімати тарифи на послуги ЖКГ. Але, за його словами, за які 

кошти ремонтувати старі комунікації і міняти мережі залишається поки не ясним.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

8.11 Blyznuik told about standards of heating for new housing 8.11 Близнюк розповів про стандарти обігріву нових будинків

Minister of Regional Development, Construction and Housing Anatoly Bliznyuk reported that according to new 

government standards for construction of buildings designed after January 1, 2013, no more than 40-70 kW of 

power should be spent to heat 1 square meter per year. He also said that as of now there is 467 million square 

meters of old housing in Ukraine that was built about 50 years ago, 250 kW are needed per year to heat 1 square 

meter of such housing.

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

повідомив, що відповідно до нових державних стандартів будівництва, в будинках, спроектованих після 

1 січня 2013 р., на обігрів 1 кв. м в рік повинно витрачатися не більше 40-70 кВт енергії. Також він 

повідомив, що на сьогоднішній день в Україні наявні 467 млн кв м старого житла, побудованого близько 

50 років тому, в якому на обігрів 1 кв м витрачається 250 кВт на рік.

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

7.11 EBRD believes that energy consumption is reduced due to gas price 7.11 В ЄБРР вважають, що енергоспоживання знижується через ціну газу

During the International Investment Business Forum on Energy Efficiency and Renewable Energy, Senior Manager 

of the Department of energy and climate change of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

Sergei Maslichenko said that Ukraine's energy intensity is reduced due to the high price of natural gas. For example, 

a representative of the EBRD gave the examples of two projects on installion og biogas plants, which were financed 

by the bank in 2012 and are implemented by the companies "Astarta" and "MHP".

Під час міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з енергоефективності та відновлюваної енергетики 

cтарший менеджер департаменту енергозбереження та змін клімату Європейського банку реконструкції 

та розвитку (ЄБРР) Сергій Масліченко вважає, що енергоспоживання в Україні знижується завдяки 

високій ціні на природний газ. Для прикладу представник ЄБРР навів два проекти зі встановлення 

біогазових установок, які були профінансовані банком в 2012 році та реалізовуються компаніями 

"Астарта" та "Миронівський хлібопродукт".

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

6.11 Government proposes to allocate UAH 7.68 billion from budget to compensate for difference in heat tariffs 6.11 Кабмін хоче вчергове збільшити субвенції на компенсацію різниці в тарифах на тепло

The Cabinet proposes to allocate UAH 7.677 billion for repayment of difference in tariffs for heat energy for 

population at the expense of an increase of expenses from the general fund of the state budget of Ukraine for 2012 

to UAH 360.501 billion. In this connection, deficit limit of the state budget's general fund for 2012 will grow to UAH 

34.923 billion, and deficit limit of the budget will be UAH 38.807 billion.

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити субвенції із загального фонду державного 

бюджету місцевим бюджетам на компенсацію заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію 

для населення на 7,68 млрд гривень до 15 914,1 млрд гривень в 2012 році. Водночас видатки 

держбюджету на 2012 рік пропонується збільшити з 405,9 млрд гривень до 413, 6 млрд гривень, у тому 

числі видатки загального фонду держбюджету з 352,8 млрд гривень до 360,5 млрд гривень. Граничний 

дефіцит держбюджету пропонується збільшити з 31,1 млрд гривень до 38,8 млрд гривень, у тому числі 

граничний дефіцит загального фонду держбюджету з 27,2 млрд гривень до 34,9 млрд гривень.

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

6.11 Modernization of Ukraine's housing utility services requires almost UAH 700 billion 6.11 Модернізація ЖКГ обійдеться в 700 мільярдів гривень

Regional Development, Housing and Communal Services Minister Anatoliy Blyzniuk told that modernization of 

housing and communal services of Ukraine requires almost UAH 700 billion, that makes up the country's two annual 

budgets. He added that it is necessary to develop a mechanism for attraction of investments, introduction of 

innovations into housing and communal services and to reform the sector since even economically developed state 

will not allow such expenses.

Анатолій Близнюк - міністр житлово-комунального господарства і будівництва України повідомив, що 

модернізація сфери ЖКГ обійдеться приблизно в 700 мільярдів гривень, що дорівнює двом річних 

бюджетам держави. У зв'язку з цим слід розробити механізми по залученню інвестицій, щоб провести 

реформування сфери і запровадити інновації - підкреслив міністр, оскільки навіть такі витрати не могла 

б собі дозволити навіть держава з розвиненою економікою.

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

International News Міжнародні новини

3.12 EU ministers to debate post 2020 green subsidy reform 3.12 Міністри енергетики ЄС обговорять реформи субсидування "зеленої" енергетики

EU energy ministers are poised to seek "non-binding" guidance from the European Commission on reform of green 

fuel subsidies as part of a debate on new post-2020 policy goals, according to a draft document. A document to be 

debated by energy ministers from the 27 member states on Monday calls on the Commission, the EU executive 

arm, to present "non-binding guidance on the further improvement of national support schemes".

Міністри енергетики ЄС готові шукати "незобов’язуючі" інструкції Європейської Комісії щодо реформ 

субсидування "зеленої" енергетики як частини дебатів щодо нових цілей після 2020 року. Документ, 

який обговорюватиметься міністрами енергетики з 27 країн-членів ЄС в понеділок, закликає 

Єврокомісію надати "необов’язкові інструкції з подальшого вдосконалення схем національної 

підтримки".

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

29.11 EU governments warned against national power capacity markets 29.11 Уряди країн ЄС застерігають від конфліктуючих національних систем заохочення

EU energy commissioner Gunther Oettinger told members of the European Parliament's energy committee that 

National governments from the EU's 27 member states should avoid setting up conflicting national systems for 

encouraging back-up power generation capacity. Speaking to members of the European Parliament's energy 

committee he also urged governments to avoid developing lots of different national positions on gas, especially in 

negotiations with external suppliers like Russia. He also said the EC should negotiate collectively with Russia on the 

environmental and safety aspects of new agreements.

Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер розаповів членам комітету з енергетики Європейського 

парламенту про те, що національні уряди з 27 держав-членів ЄС повинні уникати створення 

конфліктуючих національних систем заохочення щодо резервних генеруючих потужностей енергетики. 

Виступаючи перед членами комітету з енергетики Європейського парламенту, комісар ЄС з енергетики 

Гюнтер Еттінгер закликав уряди країн ЄС уникати вироблення різних позицій щодо газу, особливо в 

переговорах із зовнішніми постачальниками, зокрема Росією. Він також сказав, що Єврокомісія повинна 

провести переговори з Росією з питань екологічних та безпекових аспектів нових угод.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
22.11 Renewable energy in Finland's energy consumption reached 33% 22.11 Частка відновлюваної енергії в споживанні Фінляндії склала 33%

According to preliminary data from Statistics Finland, the share of renewable energy sources from total energy 

consumption was about 33% last year. The obligation for renewable energy use set for Finland by the EU for the 

year 2020 is 38%.The share of wood energy from the renewables is 80%. In the future most of the increase will also 

come from wood biomass. Reaching the objective still also requires a significant investment into other energy 

sources.

Відповідно до попередньої інформації Statistics Finland, минулого року частка відновлюваних джерел 

енергії в загальному енергоспоживані Фінляндії склала близько 33%. Зобов’язання щодо використання 

відновлюваної енергії, встановлені для Фінляндії зі боку ЄС до 2020 року, становить 38%. Частка енергії 

на базі біомаси складає 80% усіх ВДЕ. В майбутньому більша частина зростання надходитиме за 

рахунок біомаси з деревини. Для досягнення мети все ще потрібно також значне інвестування в інші 

джерела енергії.

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

15.11 Google’s Investment in Renewable Energy Approaches $1 Billion 15.11 Інвестиції Google в "зелену енергетику" досягли $ 1 млрд.

Google announced a $75 million equity stake in an Iowa wind farm on Thursday, bringing the company’s total 

investment in renewable energy to “more than $990 million. Google’s total investment in renewable energy to date 

encompasses a mix of solar and wind projects including, most recently, a $94 million stake in four solar photovoltaic 

projects in Sacramento, Calif., built by Recurrent Energy. Google has also invested $157 million into two wind 

projects in the Mojave Desert and $100 million into Shepherd’s Flat in Arlington, Ore.

Загальний обсяг інвестицій інтернет-гіганта в "зелену енергетику" досяг майже $ 1 млрд. Компанія 

Google вклала $ 75 млн у вітрову електростанцію потужністю 50 МВт, розташовану в штаті Айова. Це 

вже друге вкладення компанії в вітрову енергетику. У 2010 році Google уклала 20-річний контракт на 

покупку "зеленої енергії", вироблену вітровими електростанціями Story II, для свого дата-центру в Айові.

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

7.11 Energy Community to create network for promotion of competition in energy 7.11 В Енергетичному Співтоваристві створять мережу для розвитку конкуренції в енергетиці

The Energy Community Secretariat will be setting the basis to establish of an Energy Community Competition 

Network. The network will serve as a platform to promote close cooperation and discussion, exchange of experience 

and to develop best practice with respect to competition policy, legislation and the enforcement of the EU 

competition acquis  within the Energy Community.

В ході семінару з впровадження антимонопольного законодавства в енергетичному секторі Секретаріат 

Енергетичного Співтовариства планує закласти основи для створення Мережі розвитку конкуренції. 

Мережа слугуватиме платформою для тіснішої співпраці та дискусій, обміну досвідом та розвитку 

найкращих практик щодо антимонопольної політики, законодавства Європейського Союзу та його 

імплементації в рамках Енергетичного Співтовариства.

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

Upcoming events Події

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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