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EUEA-news

31.01 EUEA has a new Director! 31.01 Новий директор ЄУЕА!

On 1st of February 2013 the new EUEA Director, Mr. Andrey Paslen, took up duty. The Board and the EUEA staff 

would like to take this opportunity to wish him all the best in his new adventure! Elena Rybak will remain attached to 

EUEA by being part of the Board, acting as Vice-chairman.

 лютого 2013 року Андрій Паслен приймає вповноваження нового Директора ЄУЕА. Члени Ради та 

персонал ЄУЕА хоче скористатись цією нагодою, щоб побажати йому всього самого найкращого в його 

починаннях! Олена Рибак залишатиметься залученою до діяльності ЄУЕА, будучи членом Ради на 

посаді Заступника голови Ради.  

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

24.01 January 24th, EUEA held General Meeting! 24.01 24 січня ЄУЕА провезо Загальні Збори

During the General Membership Meeting EUEA re-elected the Board, Chairman and Vice-Chairman, introduced a 

new director of EUEA as well as discussed priorities and activities for 2013.

. На Загальних зборах Члени ЄУЕА переобали Раду, Голову та Заступника голови, представили нового 

Директора ЄУЕА, а також обговорили пріорітетні напрямки діяльності на 2013 рік.

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

23.01 European-Ukrainian Energy Agency welcomes new member - Vestas! 23.01 Європейсько-Українське Енергетичне Агентство вітає нового члена Асоціації - Vestas!

For more than 30 years, Vestas  has operated in the field of wind power. During the first quarter of 2012 Vestas 

passed 50 GW of installed capacity, thereby consolidating its position as the world’s leading manufacturer of wind 

power solutions. Having installations in over 70 countries, more than 47,000 wind turbines, Vestas is by far the most 

global wind turbine manufacturer. 

Вже більш ніж 30 років, Vestas  працює в області вітроенергетики. Протягом першого кварталу 2012 

року встановлена потужність Vestas становила понад 50 ГВт, що тим самим зміцнило позицію компанії 

як провідного гравця ринку вітроенергетики в світі. Маючи установки більш ніж в 70 країнах світу, що 

становить близько 47 000 вітряних турбін, на сьогоднішній день Vestas є провідним виробником 

вітрових турбін. 

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

15.01 Improved heating solutions for Pavlohrad 15.01 Кращі технічні рішення для систем опалення в Павлограді

The Ukrainian city of Pavlohrad and NEFCO have signed a loan agreement to finance the upgrading of local heating 

solutions at nine infant schools in the municipality. According to the terms of the agreement, new equipment will be 

installed at automated individual heating stations, windows will be replaced, pipeline insulation will be improved and 

new heat meters will be installed. The Pavlohrad project will be implemented within the framework of the USAID 

programme called: “Municipal heating reform in Ukraine”.  The consultancy and preparatory work for the project has 

been carried out by the local company ITCON Ltd.

Місто Павлоград в Україні та НЕФКО підписали кредитну угоду про фінансування заходів з модернізації 

систем опалення дев'яти дитячих дошкільних установ. Передбачені угодою заходи включають 

установку нового обладнання автоматизованих теплопунктів, заміну вікон, поліпшення ізоляції 

трубопроводів та встановлення лічильників тепла. Роботи будуть виконуватися в рамках проекту 

Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Реформа міського теплопостачання в Україні». 

Консультаційне забезпечення та підготовку проекту взяла на себе місцева компанія ITCON Ltd.

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

10.01 Sida allocates funds for Ukrainian energy saving projects 10.01 Кошти СІДА для українських проектів з енергозбереження

The Swedish International Development Agency (Sida) has, through the Embassy of Sweden, allocated SEK 40 

million to NEFCO to facilitate municipal energy saving investments in Ukraine. The allocated funds will be 

channelled through the DemoUkrainaDH programme, which is jointly managed by NEFCO and the Ukrainian 

Ministry for Regional Development, Construction, Housing and Municipal Economy. The broad environmental 

objective of the investment programme is to reduce energy consumption by at least 30 per cent, and realise some 

financial savings for the participating municipalities.

Шведське агентство міжнародного розвитку СІДА через посольство Швеції надало НЕФКО 40 млн. 

шведських крон для підтримки енергозберігаючих заходів на підприємствах міських тепломереж 

України. Кошти будуть використовуватися в рамках інвестиційної програми DemoUkrainaDH, яка 

реалізується спільно НЕФКО та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України. Метою інвестиційної програми є скорочення енергоспоживання не 

менш ніж на 30% і, відповідно, значна економія коштів місцевих бюджетів.

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

21.01 Ukreximbank allocated 50 million UAH credit line to "green" energy company 21.01 «Укрексімбанк» відкрив кредитну лінію на 50 млн грн підприємству «зеленої» енергетики

State "Ukreximbank" provided a credit line for "Biogazenergo" in the amount of 50 million UAH for the completion of 

the thermal power plant (TPP) for solid biomass in the village Ivankiv Kiev region. The loan is provided by 

"Ukreximbank" for the tenor 48 months at 12% per annum. Also, the report notes that the project is managed by EIG 

Engineering. The project capacity of the Ivankiv TPP, the launching of which is expected in the summer of 2013, will 

be 18 MW. Wood chips will be used as fuel.

Державний «Укрексімбанк» відкрив кредитну лінію компанії «Біогазенерго» у розмірі 50 млн грн для 

завершення будівництва теплоелектростанції (ТЕС) на твердому біопаливі в смт. Іванків Київської 

області. Згідно з повідомленням, кредит надано «Укрексімбанком» на 48 місяців під 12% річних. 

Реалізацією проекту керує компанія EIG Engineering. Проектна потужність Іванківської ТЕС, запуск якої 

очікується влітку 2013 р., становитиме 18 МВт. Як паливо буде використовуватися деревна тріска. 

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

10.01 Ukraine could become a major exporter of solid biofuels in the EU 10.01 Україна може стати найбільшим експортером твердого біопалива в ЄС

Ukraine has the potential to become a leading provider of solid biofuels in Europe. Ukraine has huge amounts of 

untapped resources that would be suitable for production of wood and agricultural pellets. However, the country still 

cannot reach the required level of the development and introduction of modern technologies in bioenergy. If to 

consider the global production (15 million tons per year), it can be said that the pellet market in Ukraine is only 

establishing.

Україна має всі шанси стати провідним постачальником твердого біопалива в Європу. Україна володіє 

величезними обсягами незадіяних ресурсів, які підійшли б для виробництва як деревних, так і аграрних 

пелет. Однак країна все ніяк не може вийти на належний рівень розвитку і впровадження сучасних 

технологій в біоенергетиці. Якщо врахувати світовий обсяг виробництва (більше 15 мільйонів тонн на 

рік), то можна сказати, що пелетний ринок України перебуває тільки на стадії становлення.

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

11.01 By 2014 Kyiv region will convert 150 boiler houses to alternative biofuels 11.01 150 котелень Київської області до 2014 року переведуть на тверде біопаливо

The program "Alternative Energy" has started working in the frame of 50 projects of Kyiv regional state 

administration chairman Anatoliy Prisiazhniuk. It must minimize the costs at lots of budgetary institutions and 

introduce energy-saving technologies. By 2014, about 150 boiler houses are planned to be reconstructed in Kyiv 

region in order to be converted to alternative fuels, moreover five power plants are intended to be built. The experts 

have already estimated that one boiler house will allow to save more than 1 million hryvnas per year.

Програма «Альтернативна енергія», яку курує голова Київської обласної державної адміністрації 

Анатолій Присяжнюк, спрямована на впровадження енергоефективних технологій та скорочення витрат 

на опалення в бюджетних організаціях. Вона стартувала в Київському регіоні в рамках п'ятдесяти 

проектів. У Київському регіоні до 2014 року планується реконструювати близько 150 котелень, що 

працюють на твердому паливі, а також запустити 5 твердопаливних електростанцій. Експерти 

підрахували, завдяки одній такій котельні щорічно можна буде економити близько 1 млн. гривень.

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

23.01 Ekotechnik Praha intends to build solar PV plant in Zakarpattya 23.01 Ekotechnik Praha має намір побудувати геліоелектростанцію на Закарпатті

Ekotechnik Praha Group intends to build a solar power plant with the capacity of 25 MW in Vynohradiv district of 

Zakarpattia region. Solar power plant will be built on the tract of landfill near the village of Borzhavska, where 

previously was planned to build solid waste processing plant. The plant will be producing almost 10% of the amount 

of electricity that is consumed by the region.

Група компаній Ekotechnik Praha має намір побудувати сонячну електростанцію потужністю 25 МВт у 

Виноградівському районі Закарпатської області. Сонячну електростанцію зведуть на урочищі Полігон 

біля села Боржавське, де раніше планувалося розмістити потужності з переробки твердих побутових 

відходів. Станція вироблятиме майже 10% тієї кількості електроенергії, що споживає область.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
4.02 10 megawatt solar power plant launched in Kherson region 4.02 На Херсонщині запрацювала 10 мегаватна сонячна електростанція

LLC "Solarenergo" completed the construction of photovoltaic power plants of the megawatt class in Skadovsk 

district of Kherson region - the first facility of this kind in the region. The installed capacity is 9.806 MW. Each year 

the installation will generate and supply into the united energy system of the country 10.934 million kilowatt-hours of 

clean electricity, enough to provide the power for more than three thousand households in the region.

ТОВ «Соларенерго» завершило будівництво мережевої фотоелектричної електростанції мегаватного 

класу в Скадовському районі Херсонської області - першого подібного об'єкта в регіоні. Встановлена 

потужність станції становить 9,806 МВт. Щорічно установка буде генерувати і подавати в об'єднану 

енергосистему країни 10,934 млн. кВт-год екологічно чистої електроенергії, достатньої для 

забезпечення енергією понад 3 тис. домогосподарств в регіоні.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

Гідроенергетика

8.01 Ukraine increased its hydropower production to 10.4 billion kWh in 2012 8.01 У 2012 році Україна наростила виробництво гідроелектроенергії до 10,4 млрд кВтг.

In 2012 Ukrainian hydropower produced by 1.1% more electricity - 10.41 billion kWh, which is above the target of 

0.1% (748 million kWh). It is worth emphasizing that in December 2012 the krhydroenergo’s stations 1 billion 3,539 

million kWh of electricity, which is by 255,539,000 kWh (34.2%) over the planned amount. December's indicator of 

production is the largest in recent years.

У 2012 році українські гідроелектростанції виробили на 1,1% більше електроенергії - 10,41 млрд кВт. ч, 

що більше запланованого обсягу на 0,1% (748 млн кВтг). У грудні 2012 року станції Укргідроенерго 

виробили 1 млрд 3539000 кВт. год електроенергії, що на 255 539 000 кВт. ч (34,2%) більше 

запланованого обсягу. Грудневий показник виробництва є найбільшим за останні роки.

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

4.02 The European Investment Bank is ready to finance to housing and utilities 4.02 Європейський інвестиційний банк готовий кредитувати ЖКГ 

The European Investment Bank is ready to lend to housing and utilities services 400 million euros. Manager of 

Energy, Environment, SME Sector of the Department of the Eastern Partnership and Central Asia of European 

Investment Bank Marion Honike during the meeting at Ministry of Regional Development said that the loan of EIB is 

potentially directed to all areas of public utilities. The tenor of the loan can be up to 25 years, and the interest rate will 

not exceed 4%. M.Honike stressed that the projects must be economically feasible and technically high-quality and 

viable, financially and environmentally sustainable.

Європейський інвестиційний банк готовий кредитувати ЖКГ на 400 млн євро. Керівник сектору 

енергетики, охорони навколишнього середовища, малого та середнього підприємництва Департаменту 

східного партнерства і Центральної Азії Європейського інвестиційного банку Маріон Хьоніке на нараді в 

Мінрегіоні зазначила, що кредит ЄІБ потенційно спрямований практично в усі сфери комунального 

господарства. Термін погашення кредиту може становити до 25 років, а процентна ставка не 

перевищить 4%. М.Хьоніке підкреслила, що проекти повинні бути економічно обґрунтованими, технічно 

якісними і життєздатними, фінансово і екологічно стійкими. 
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

30.01 Moratorium on heating to be introduced in Ukraine 30.01 В Україні хочуть запровадити  мораторій на автономне опалення

http://www.euea-energyagency.org/
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The bill with such changes was proposed by the Regulatory Commission for utilities. If the area where the people 

live is heated by central heating – installation of the boiler will not be allowed. By the way, those who have already 

installed themselves boilers without the project documentation, either have to pay a fine in the amount of 2500 UAH 

or switch back to the central heating. The government authorities motivate his proposal using arguments on 

environmental consequences.

Законопроект із такими змінами запропонувала комісія з регулювання комунальних послуг. Якщо район, 

де ви проживаєте, опалюють із централізованої мережі –  встановити котел не дозволять. До речі, тим, 

хто вже встановив у себе конвектори без проектної документації, доведеться або сплатити штраф до 2 

із половиною тисяч гривень, або від’єднатися назад до міської мережі. Мотивують свою пропозицію 

чиновники екологічними наслідками. 

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

29.01 Shale gas production not to create additional environmental hazards 29.01 Видобуток сланцевого газу не створить додаткової екологічної небезпеки

According to independent energy expert Valentyn Zemliansky, shale gas production through hydraulic fracturing will 

not create additional hazards for the residents of regions in which shale gas will be extracted. He also noted that the 

same technology is used during the extraction of shale gas as during the drilling and production of conventional gas 

and conventional oil, including on the Black Sea shelf. In addition, Zemliansky described as groundless fears of the 

pollution of drinking water in shale gas production areas. He said that hydraulic fracturing is performed at a depth of 

three to five kilometers, while the maximum depth of aquifers is 300 meters.

За словами експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, видобуток сланцевого газу 

методом гідророзриву не створить додаткової небезпеки для жителів регіонів, у яких він 

проводитиметься. Експерт також зауважив, що під час видобутку сланцевого газу застосовується та ж 

технологія, що й при бурінні та видобутку традиційного газу і традиційної нафти, у тому числі - на 

Чорноморському шельфі. Крім того, Землянський назвав безпідставними побоювання щодо 

забруднення питної води в регіонах видобутку сланцевого газу. За його словами, гідророзрив робиться 

на глибині 3-5 км, тоді як максимальна глибина водоносних шарів - 300 м.

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

24.01 Ukraine to develop a National Action Plan for Renewable Energy 24.01 В Україні розроблять Національний план дій з відновлюваної енергетики

As part of a joint program of UNIDO and GEF "Improving energy efficiency and promoting the use of renewable 

energy in the agri-food and other small and medium enterprises of Ukraine" is expected to develop the National 

Action Plan for Renewable Energy. The document together should be drafted by April-May 2013 in cooperation with 

the State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving. EU Delegation in Ukraine and Austrian Energy Agency 

also should join the working group of the plan. 

В рамках спільної програми UNIDO та GEF "Підвищення енергоефективності та стимулювання 

використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах України" 

передбачається розробка Національного плану дій з відновлюваної енергетики. Документ спільно з 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження має бути розроблений до квітня-

травня 2013 року. До розробки плану дій має долучитись також Представництво ЄС в Україні та 

Австрійське енергетичне агентство.

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

24.01 Ukreximbank, EIB to support energy efficiency at EUR 100 million in Ukraine 24.01 "Укрексімбанк" отримав мільйонний кредит на фінансування енергопроектів

Public joint stock company “State Export-Import Bank of Ukraine (JSC Ukreximbank) and the European Investment 

Bank (EIB) signed a credit agreement to the amount of EUR 100 million. The agreement envisages financing of 

projects, which are developed by small and medium enterprises, as well as energy efficiency and environmental 

projects. According to the terms of the program, common with the EIB, the on-landing facility will be allocated by 

Ukreximbank to final borrowers for realization of investment projects, total cost of which will not exceed EUR 25 

million, with the credit volume up to EUR 12.5 million for the term of 15 years.  The EIB loan funds will be sent to 

development of the local private sector, social-economic infrastructure, including the transport, energy and 

ecological infrastructure, spheres of communication technologies, as well as for mitigation of climate changes and 

adaptation to them.

Укрексімбанк і Європейський інвестиційний банк підписали кредитну угоду на суму 100 млн євро, яка 

передбачає фінансування енергопроектів. За основними умовами угоди субкредити будуть надаватися 

Укрексімбанком кінцевим позичальникам для реалізації інвестиційних проектів, загальна вартість яких 

не перевищує 25 млн євро, з обсягом кредиту до 12,5 млн євро на термін до 15 років. Кошти позики ЄІБ 

спрямовуватимуться на розвиток місцевого приватного сектора, соціально-економічної інфраструктури, 

включаючи транспортну, енергетичну та екологічну інфраструктуру, сфери інформаційних і 

комунікаційних технологій, а також на пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них.

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

23.01 PJSC Megabank programme "Financing Energy Efficiency Projects" introduced in Ukraine 23.01 В Україні презентували програму фінансування енергозберігаючих проектів

The program is implemented in cooperation with "GGF Southeast Europe" (GGF), which has allocated these funds 

within a 5-year credit agreement. The program is implemented in cooperation with "GGF Southeast Europe" (GGF), 

which has allocated these funds within a 5-year credit agreement. It is planned to issue five loans per month with an 

average value of 200,000 euros each. The program will consider projects of small, medium and large private and 

public businesses. Credit funds are allocated for a period of 5-7 years, and the terms of decision making for loan 

and the terms of the issue are minimal and are processed within 7-10 days after filing request.

ПАТ "Мегабанк" відкрив програму "Фінансування енергозберігаючих проектів", обсяг якої в поточному 

році становитиме 10 млн. дол. Програма реалізується спільно з фондом Південно-Східної Європи "GGF 

Southeast Europe" (GGF), який виділив зазначені кошти в межах 5-річної кредитної угоди. Ми плануємо 

видавати по п'ять кредитів на місяць в середньому розмірі 200 тис. євро кожен. У межах програми 

будуть розглядатися проекти підприємств малого, середнього та великого бізнесу, а також підприємств 

громадського бізнесу. Кредитні кошти виділятимуться на 5-7 років, а терміни прийняття рішень про For more information read here (in English) більш детально читати тут 

23.01 Cabinet to improve system of housing tariffs 23.01 Азаров збирається підняти ціни на газ для заможних українців

Prime Minister Mykola Azarov said that the Cabinet of Ministers of Ukraine is to improve diversified system of tariffs 

for housing and utility services for the population. Head of the government assured that the Cabinet will improve the 

system of differentiated tariffs, particularly for those, who can safely pay the market value of public services. The 

Prime Minister said that the utility rates for the Ukrainians will be commensurate with the income.

Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна готова піти на диференційоване підвищення 

тарифів на комунальні послуги для населення для досягнення компромісу з МВФ про відновлення 

програм фінансування. М.Азаров підкреслив, що планується введення диференційованої системи 

тарифів, що передбачає удосконалити систему диференційованих тарифів для тих, хто безболісно 

може платити ринкову вартість поставки та інших комунальних послуг

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

21.01 Gas prices for households will not be raised on IMF's demand 21.01 Ціни на газ для населення не підвищуватимуться навіть на вимогу МВФ.

Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov told that gas prices for households in Ukraine will not be raised to the level 

required by the International Monetary Fund (IMF). The prime minister also said that he saw no disaster if the IMF 

refuses to cooperate with Ukraine He said that Ukraine would also cope with the repayment of its international debt, 

the "peak" of which falls on the year 2013, without IMF money.

Глава уряду також підкреслив, що не бачить катастрофи в разі відмови МВФ співпрацювати з Україною, 

За його словами, Україна впорається з поверненням міжнародних боргів, "пік" якого припадає саме на 

2013 рік, і без грошей МВФ.

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

18.01 Germany could support Ukraine in its bid for energy independence 18.01 Україна перед вибором: газ або незалежність

According to Germany's newspaper Die Welt, Germany could become a natural ally of Ukraine in its efforts to 

achieve energy independence and reduce the monopoly influence of Russia's Gazprom on the national economy.  

Die Welt notes that at a time when Russia is gripping Ukraine in a 'gas vice', forcing the country to the Customs 

Union, the Ukrainian NJSC Naftogaz found an ally in Germany. Germany's largest oil and gas trader RWE launched 

a reverse supply of natural gas to Ukraine.

Відповідно до німецької газети Die Welt Німеччина може стати природним союзником України в її 

боротьбі за енергетичну незалежність і за зниження монопольного впливу "Газпрому" на національну 

економіку. Die Welt зазначає, що в умовах, коли Росія бере Україну в газові лещата, заганяючи країну в 

Митний союз, український "Нафтогаз" знайшов союзника в Німеччині. Найбільший німецький 

нафтогазовий трейдер RWE розпочав реверсні поставки природного газу до України.

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

17.01 Rada may hold hearings on shale gas environmental problems in Ukraine 17.01

ВР пропонують провести парламентськi слухання щодо екологiчних проблем видобутку 

сланцевого газу в Українi

The Verkhovna Rada of Ukraine has registered a draft resolution proposing holding parliamentary hearings on 

ecological problems of shale gas production in Ukraine. The document was registered by MP Iryna Sekh of the 

Svoboda faction.

У Верховнiй Радi України зареєстровано проект постанови про проведення 20 березня парламентських 

слухань на тему: "Екологiчнi проблеми видобутку сланцевого газу в Українi". Вiдповiдний проект 

постанови зареєструвала народний депутат України вiд фракцiї "Свобода" Iрина Сех.

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

14.01 Experts told about the future of the Ukrainian energy 14.01 Експерти розповіли про майбутнє української енергетики

The main problems of Ukrainian energy, according to experts, are excessive energy consumption and low energy 

efficiency, along with a significant dependence on foreign sources of oil and gas. The majority of analysts believe 

that the most attractive sector for investments in alternative energy is energy from biomass and waste, given the 

country's existing resource base. The second place has solar power, the third - wind energy, the fourth - small 

hydropower.

Основними проблемами енергетики України, на думку експертів, є надмірне споживання енергії і низька 

енергоефективність разом зі значною залежністю від іноземних джерел нафти і газу. Більшість 

аналітиків вважають найбільш привабливим сектором альтернативної енергії для вкладень енергію 

біомаси та відходів, з огляду на наявну в країні ресурсну базу. На другому місці - сонячна енергетика, на 

третьому - вітрова, на четвертому - мала гідроенергетика.

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

14.01 The share of renewables in the energy balance of Ukraine will exceed 20% by 2040 14.01 Частка відновлюваних джерел в енергобалансі України перевищить 20% до 2040

According to the results of research conducted by KPMG, the share of renewable energy sources (RES) in the 

energy balance of Ukraine will exceed 20% by 2040. Most experts consider biomass and waste energy to be the 

most attractive destination for investments in alternative energy, given the country's existing resource base. The 

second place has solar power, the third - wind farms, the fourth - small hydropower. The main problem that holds 

back the development of alternative energy in the country is the complexity of project financing. The second is the 

complexity in connecting of RES energy generating facilities to the integrated power system.

За результатами дослідження компанії KPMG, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в 

енергобалансі України перевищить 20% до 2040 року. Більшість експертів вважають найбільш 

привабливим напрямком альтернативної енергії для інвестицій енергію біомаси та відходів, з огляду на 

наявну в країні ресурсну базу. На другому місці - сонячна енергетика, на третьому - вітрова, на 

четвертому - мала гідроенергетика. Основна проблема, що стримує розвиток альтернативної 

енергетики - складність фінансування проектів. На другому місці за значимістю - складність підключення 

електростанцій на ВДЕ до об'єднаної енергосистеми.
For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 

13.01 Ukraine participates in the meeting of the International Renewable Energy Agency (IRENA) 13.01 Україна взяла участь у засіданні Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії

Delegations from more than 100 countries, including Ukraine, participate in the third meeting of the International 

Renewable Energy Agency /IRENA/. Among the issues of the meeting are: approval of IRENA Work Programme for 

2013, the main budget in the amount of $ 18 million USD and discussion of the key initiatives and achievements, 

including the "road map" of renewable energy by 2030. The basic themes of Sustainable Development Week, which 

will be attended by representatives of 150 countries and international organizations will be challenges and 

opportunities for renewable energy cooperation of initiatives on energy saving and production of "clean" energy, 

stimulation of investments in renewable energy, etc.

 Делегації з більш як 100 держав, у тому числі України, беруть участь у третьому засіданні Міжнародного 

агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA). Серед питань зустрічі - ухвалення Робочої програми 

IRENA на 2013 рік, основного бюджету у сумі 18 млн доларів та висвітлення ключових ініціатив і 

досягнень, серед яких «дорожня карта» відновлюваної енергетики до 2030 року. Основними ж темами 

Тижня сталого розвитку, в якому візьмуть участь представники 150 країн і міжнародних організацій, 

стануть виклики та можливості для відновлюваної енергетики, взаємодія ініціатив з енергозбереження 

та виробництва «чистої» енергії, стимулювання інвестицій у відновлювану енергетику тощо.

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

10.01 Ukrainian alternative energy requires subsidies 10.01 Українська альтернативна енергетика потребує субсидування

According to a representative of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 

of Germany Jurgen Keinhorst Ukraine in order to be more successful in the development of alternative energy 

should reduce subsidies for traditional energy and simultaneously introduce temporary subsidization of energy from 

renewable sources. Jurgen Keinhorst also said that Germany is ready to share its experience with Ukraine on 

development of renewable energy sources, assist in attracting investors, and implement a number of pilot projects in 

the country.

На думку представника федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи та 

безпеки ядерних реакторів Німеччини Юргена Кайнгорста Україні для більш успішного розвитку 

альтернативної енергетики слід скорочувати дотування традиційних енергоносіїв і одночасно ввести 

тимчасове субсидування енергії з відновлюваних джерел. Юрген Кайнгорст зазначив, що Німеччина 

готова ділитися з Україною успішним досвідом розвитку енергетики на поновлюваних джерелах, 

допомогти у залученні інвесторів, а також реалізувати ряд пілотних проектів в нашій країні.

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

Energy Community Енергетичне спітовариство

24.01 Energy Community recommends Ukraine to adopt law on electricity market 24.01

Енергетичне Співтовариство рекомендує Україні "невідкладно" прийняти закон про ринок 

електроенергії

The Secretariat sent its comments on the “Draft Law of Ukraine on Operating Principles of the Electricity Market of 

Ukraine” to the Ministry of Energy and Coal. Making reference to the statements in its Implementation Report that 

the existing legislative framework for the electricity market in Ukraine is widely non-compliant the acquis 

communautaire, the Secretariat welcomes and supports the current draft as an important improvement. The 

Secretariat recommends Ukraine to adopt the present draft without delay after taking into account the Secretariat’s 

comments on detailed provisions.

Секретаріат Енергетичного Співтовариства надіслав Міністерству енергетики та вугільної 

промисловості свої коментарі щодо проекту Закону України "Про засади функціонування ринку 

електричної енергії". Посилаючись положення звіту про імплементацію Україною своїх зобов'язань 

щодо того, що чинне законодавство щодо ринку електроенергії в Україні переважно не відповідає 

нормам ЄС, в організації повідомили, що вітають та підтримують законопроект як важливе покращення 

ситуації. Секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендує Україні невідкладно прийняти існуючий 

документ з урахуванням коментарів щодо конкретних положень.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

International News Міжнародні новини

16.01 Experts announced countries with the fastest growing alternative power industry 16.01 Експерти розповіли, в яких країнах найшвидше розвивається альтернативна енергетика

According to a quarterly Ernst & Young global survey, in 2012, the best results in the development of clean energy 

sector showed emerging market countries that are rich in natural resources and where is the ever-growing demand 

for energy. However, it seems that this year, after eight years of investments in this sector this indicator will decrease 

compared to the record year of 2011, experts say. While the process of implementing a large number of projects for 

the construction of clean energy facilities is still going, this year the costs are significantly lower than in the past.

За даними проведеного Ернст енд Янг квартального глобального дослідження, в 2012 році найбільш 

високі результати у розвитку сектора чистої енергетики демонстрували країни з ринками, що 

розвивається, які володіють багатими природними ресурсами і де постійно зростає попит на 

енергоносії. Однак, схоже, що в цьому році після восьми років зростання інвестицій у секторі цей 

показник знизиться в порівнянні з рекордним 2011 роком, зазначають експерти. Поки йде процес 

реалізації великої кількості проектів  будівництва виробничих потужностей чистої енергетики, однак в 

цьому році витрати істотно нижчі, ніж у минулому.
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16.01 Energy from unconventional sources and biofuels to play important role by 2030 16.01 Енергія з нетрадиційних джерел та біопаливо гратимуть важливу роль до 2030 року

BP on Wednesday raised its estimate of global energy demand in 2030 and predicted that shale natural gas, tight oil 

and biofuels will play an increasingly important role in meeting the world's energy needs. World energy demand will 

rise 36% in the next 19 years, with the growth coming almost exclusively from developing countries, to 16.72 billion 

mt of oil equivalent, BP said in its latest Energy Outlook 2030 report. The new demand estimate is 0.5% above last 

year's estimate of 16.63 billion mt and represents an average projected to grow of 1.6% per year over the period.

Компанія BP підвищила свою оцінку світового попиту на енергію в 2030 році та прогнозує, що сланцевий 

газ, сланцева нафта та біопаливо відіграватимуть все більш важливу роль в задоволенні світових 

енергетичних потреб. Світовий енергетичий попит зросте на 36% протягом наступних 19 років до 16,72 

млрд. тонн в нафтовому еквіваленті, і це зростання відбудеться майже винятково за рахунок держав, 

що розвиваються, заявила компанія BP у звіті Energy Outlook 2030. Новий прогноз попиту на 0,5% 

вищий за минулорічний (16,63 млрд. тонн) та прогнозує його зростання на 1,6% щороку протягом всього 

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

18.01 Revenue from clean energy for the next 6 years can total $1,9 trillion in the world 18.01 У наступні 6 років світові доходи від "чистої" енергії можуть скласти 1,9 трлн. дол.

The report, "Innovate, Manufacture, Compete: A Clean Energy Action Plan," released by the Pew Charitable Trusts 

says that revenue in the clean energy sector worldwide could total $1.9 trillion from 2012 to 2018. The United States 

has the potential to secure 14.5 percent of that revenue, equal to $276 billion, over the next six years, Pew said. But 

because of uncertainty about government policies for the renewables market, the United States could fail to 

capitalize on that opportunity.

У доповіді "Запроваджуй нововведення. Виробляй. Конкуруй: План дій з "чистої" енергетики", 

підготовленій неприбутковою Pew Charitable Trusts, йдеться про те, що у 2012-2018 роках доходи в 

секторі "чистої" енергетики по всьому світу можуть скласти 1,9 трлн. дол. США мають потенціал 

отримати 14,5% цих доходів, що дорівнює 276 млрд. дол. Проте, через невизначеність щодо урядової 

політики на ринку енергії з відновлюваних джерел, США можуть не скористатися цією можливістю.

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

14.01 Clean energy investment fell 11% in 2012 14.01 Світові інвестиції у "чисту" енергію скоротилися за минулий рік

nvestment in clean energy projects dipped 11 per cent last year, according to new figures from Bloomberg New 

Energy Finance (BNEF), which confirmed the $268.7bn invested still made 2012 the second most successful year 

on record for the global clean energy sector. The analyst firm also revealed the rapid expansion of China's clean 

energy market continued last year, with investment rising 20 per cent to $67.7bn, allowing China to re-take the top 

spot from the US. The latest BNEF figures reveal a shift in the nature of the global clean energy market, with 

emerging economies partially compensating for an investment slowdown in mature markets caused by policy 

uncertainty in key markets such as the US, Spain and Italy and a sharp reduction in the cost of solar and wind 

technologies.

Минулого року інвестиції у проекти "чистої" енергії знизилися на 11% , відповідно до нових даних 

Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Втім, вони підтвердили, що 268,7 млрд. доларів інвестицій все 

ще роблять 2012 рік другим найбільш успішним роком для світового сектору "чистої" енергії. Експерти 

також зазначили продовження швидкого розширення ринку "чистої" енергії Китаю, де інвестиції зросли 

на 20% до 67,7 млрд. доларів США, що дозволило Китаю знову зайняти першу сходинку, випередивши 

США. Цифри, отримані BNEF, показали зміну в природі світового ринку "чистої" енергії, де економіки, що 

розвиваються, частково компенсують сповільнення інвестицій, спричинене політичною невизначеністю, 

на ключових ринках, таких як США, Іспанія та Італія, а також різке скорочення у вартості сонячних та 

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

14.01 EU funds on energy effciency were spent not cost-efficient 14.01 Кошти ЄС на енергоефективність були витрачені нерентабельно

EU funds to spur energy saving have gone to waste, with some projects so inefficient that it would take longer than 

the lifetime of an improved building to recover the costs. EU funding for efficiency was about 5 billion euros ($6.7 

billion) for the budgeting period 2007-2013, and the Commission has proposed a rise to more than 17 billion euros 

for 2014-2020. The auditors urged the European Commission to implement stricter criteria before agreeing to 

projects and to set maximum acceptable payback periods. In response, the Commission said the audited 

programmes were negotiated before the Commission fully developed its energy-efficiency policy.

Кошти ЄС, виділені на стимулювання енергозбереження, були витрачені дарма, а деякі проекти 

настільки неефективні, що на повернення коштів потрібно буде більше, ніж строк їх життя, йдеться у 

звіті Європейського суду аудиторів. Фінансування ЄС на енергоефективність складає близько 5 млрд. 

євро на бюджетний період 2007-2013 років, і Єврокомісія пропонувала його підвищення до більше 17 

млрд. євро на період 2014-2020 років. Аудитори закликали Європейську Комісію застосовувати суворіші 

критерії перед тим, як погоджуватися на фінансування проектів та встановити мінімальні терміни 

окупності.  У відповідь, Єврокомісія заявила, що програми, які потрапили під аудит, були схвалені до 

того, як Єврокомісія повністю узгодила свою політику в галузі енергетичної ефективності.

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

Upcoming events Події

EUEA high-level Roundtable: “Energy Efficiency Policy and Public Awareness: Responsibilities and 

Cooperation

Круглий стіл: «Політика в галузі енергоефективності та підвищення обізнаності громадськості: 

відповідальність і співпраця»

On February 12, the high-level Roundtable: “Energy Efficiency Policy and Public Awareness: Responsibilities and 

Cooperation” will take place in Kyiv. This Round-Table, which marks the final of the series of events organized with 

the support of the British Embassy to Ukraine, will animate discussions about the draft National Energy Efficiency 

Action Plan (NEEAP), prepared in frames of the Energy Community Treaty, and debate the practical action for 

Public Awareness Raising activities to become the driving force for country policy reform.

12 лютого 2013 року в м.Київ відбудеться круглий стіл на тему: «Політика в галузі енергоефективності та 

підвищення обізнаності громадськості: відповідальність і співпраця». Круглий стіл, стане завершальним 

заходом у рамках проекту «Підвищення енергоефективності в Україні» та впроваджується за підтримки 

Посольства Великобританії в Україні. Метою заходу буде обговорення проекту Національного Плану дій 

з енергоефективності, підготовленого відповідно до зобов’язань України в рамках Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства, та практичних дій з метою підвищення обізнаності 

громадськості для того, щоб стати рушійною силою реформ в Україні.

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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