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EUEA-news

7.03 EUEA held Wind Working Group meeting 7.03 ЄУЕА провело зустріч Робочої групи з вітрової енергетики

On February 22nd was held the first meeting of the European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) Wind Working 

Group (WWG). During the meeting, participants discussed the impact of the recently adapted changes to the law 

“On Electric Power Industry” on future development plans of EUEA member companies with People’s Deputy of 

Ukraine, Mr. Igor Vasyunyk. Moreover, the WWG established procedures and plans to monitor all future 

developments of the current legislation on "local content" requirement (LCR) and suggested possible topics for 

discussion for the 4th European-Ukrainian Energy Day.

22 лютого 2013 року відбулась перша зустріч Робочої групи Європейсько-українського енергетичного 

агентства (ЄУЕА) з вітряної енергетики. Учасники зустрічі обговорили можливий вплив вимог «місцевої 

складової» закону «Про електроенергетику» на подальші плани розвитку компаній-членів ЄУЕА з 

народним депутатом України паном Ігорем Васюником, скоординували плани майбутньої роботи по 

контролю за проходженням поправок до діючого законодавства та запропонували можливі тематики 

для обговорення на 4-му Європейсько-Українському Енергетичному Дні.

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

7.03 EUEA held Energy Efficiency Working Group meeting 7.03 ЄУЕА провело зустріч Робочої групи з енергоефективності

On February 20, EUEA’s Energy Efficiency Working Group (EEWG) met to discuss issues relating to the Passive 

House project, plans for the 4th European-Ukrainian Energy Day, and future strategy and activities. The next 

meeting of the EEWG has been preliminarily scheduled for the last week of March.

20 лютого відбулась перша зустріч Робочої групи з енергоефективності (РГ). Учасники зустрічі 

обговорили питання проекту «Пасивного» будинку та також можливі тематики для обговорення на 4-му 

Європейсько-Українському Енергетичному Дні, а також визначили стратегію діяльності на майбутнє. 

Зокрема, наступну зустріч РГ заплановано на останній тиждень березня.

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

6.03 EUEA participates to the Adam Smith Ukrainian Energy Forum 6.03 ЄУЕА взяло участь в IV Українському енергетичному форумі Інституту Адама Сміта

From  25 to 28 February 2013, the IV Adam Smith Ukrainian Energy Forum, supported by the Ministry of Energy and 

Coal Industry of Ukraine and the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, took place in the 

"Intercontinental" hotel in Kyiv. Key issues discussed at the forum, included the development of an LNG-terminal, 

and the agreement between NAK "Nadra Ukrainy" and Shell on the extraction of unconventional or shale gas in the 

“Yuzivska” plane. It is worth to notice that the first day of the conference was entirely devoted to the topic of shale 

gas, which was discussed during the specialized session workshop "Shale gas Ukraine".

25-28 лютого в столичному готелі «Інтерконтиненталь» відбувся IV щорічний Український енергетичний 

форум Інституту Адама Сміта. Захід пройшов за підтримки Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України та Міністерства екології та природних ресурсів України. Ключовими питаннями, 

які були розглянуті на форумі, проект LNG-терміналу, а також підписання угоди між НАК «Надра 

України» і Shell з видобутку нетрадиційного газу на Юзівській площині. Зокрема, перший день 

конференції - 25 лютого - був повністю присвячений темі сланцевого газу, яка була розкрита на семінарі-

практикумі «Сланцевий газ України».

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

18.02 EUEA successfully held a high level Roundtable on Energy Efficiency! 18.02 ЄУЕА успішно провело круглий стіл високого рівня з енергоефективності!

On the 12th February 2013 the high-level Roundtable “Energy Efficiency Policy and Public Awareness: 

Responsibilities and Cooperation” took place in Kyiv. As part of the Grant from the British Embassy to implement the 

project “Enhancing Energy Efficiency in Ukraine”, European-Ukrainian Energy Agency hosted this important 

Roundtable, bringing together officials and experts from the UK, EU and Ukraine to discuss important issues related 

to Ukrainian Energy Efficiency commitments related to the Energy Community Treaty as well as Awareness Raising 

activities. 

12 лютого в Києві відбувся круглий стіл високого рівня на тему: "Політика в галузі ЕЕ та підвищення 

обізнаності громадськості: відповідальність та співпраця". Як частина гранту Британського посольства в 

рамках реалізації проекту "Підвищення енергоефективності в Україні", Європейсько-українське 

енергетичне агентство провело круглий стіл високого рівня, об'єднавши офіційних представників та 

експертів з Великобританії, ЄС та України для обговорення важливих питань, пов'язаних з 

зобов’язаннями України в рамках договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо питань 

енергоефективності, а також заходів з підвищення громської обізнаності.

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

8.02 EUEA participatipates to the World Bank meeting on CTF Investment Plan 8.02 ЄУЕА бере участь у зустрічі Світового банку щодо презентації Інвестиційного Плану ФЧТ

On 8 February, 2013, the World Bank held a meeting in its Kyiv offices to present the Ukrainian Investment Plan of 

the Clean Technology Fund (CTF). During the presentation of the updated programme of the CTF Investment Plan, 

the World Bank pointed out to important issues such as the structure overview, management, financing, and 

investment planning. Participants further discussed the practical aspects of financing joint-ventures, implementing 

energy audits within the industrial sector, and possibilities to increase return on projects through lending rates to 

borrowers. 

У П'ятницю 08.02.13, в представництві Світового банку в Києві пройшла презентація Українського 

Інвестиційного Плану Фонду Чистих Технологій (ФЧТ). Світовий банк презентував оновлену програму 

Інвестиційного Плану Фонду Чистих Технологій, в якій були висвітлені питання огляду структури і 

управління; питання, пов'язані з фінансуванням та інвестиційним плануванням. Учасники також 

обговорили практичні аспекти фінансування спільних підприємств, впровадження енергоаудиту в 

промисловості і ставки кредитування для кінцевих позичальників з метою підвищення окупності 

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

6.02 The EUEA Solar Energy Working Group Meeting 6.02 Відбулось засідання Робочої групи ЄУЕА з сонячної енергетики

On February 5, 2013 the Solar Energy Working Group Meeting took place. During the meeting the current and future 

legal framework in particular the law on the liberalization of the electricity market and its potential impact on 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.

5 лютого 2013 року відбулось перше 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, закон про лібералізацію 

ринку електроенергії та його 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 

27.02 Vinnytsya batteries to be warmed by international funds 27.02 Батареї вінничан зігріють міжнародні кошти

Using the grant from International Corporation NEFKO the reconstruction of heating systems of one of the 

neighborhoods of Vinnytsya will be held. The city will receive EUR 300 thousand grant from International 

Corporations NEFKO for the modernization of heating systems of one of the neighborhoods. Another EUR 400 

thousand Corporation will provide as a loan under 6% per annum for this project. At least 15% of the project cost will 

be financed by funds of the city and ME "Vinnytsyamiskteploenergo." The project provides for installation of 12 

individual heating units in residential area and reconstruction of approximately 1.5 km of heating networks.

У Вінниці за грантової підтримки міжнародної корпорації NEFKO буде проведено реконструкцію систем 

теплозабезпечення одного з мікрорайонів міста. Місто отримає 300 тис. євро грантових коштів від 

міжнародної корпорації NEFKO на модернізацію системи теплозабезпечення одного з мікрорайонів. Ще 

400 тис. євро корпорація надає як кредитний ресурс під 6 % річних на реалізацію даного проекту. Не 

менше 15 % вартості проекту фінансуватиметься за кошти міста та КП «Вінницяміськтеплоенерго». 

Проектом передбачається влаштування 12 індивідуальних теплових пунктів у висотках мікрорайону 

реконструкція майже 1,5 км теплових мереж.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

11.02 "Dniprooblenergo" presented energy efficiency projects in European Parliament 11.02 «Дніпрообленерго» представило проекти енергоефективності в Європейському парламенті

Director of the production of "DTEK Dneproblenergo" during the hearing of the European Parliament said that in 

2012 the company invested over EUR 37 mln. in the construction, reconstruction and modernization of electrical 

networks of Dnepropetrovsk regional company "DTEK Dneproblenergo". He also mentioned that more than EUR 

213 mln. will be allocated by 2016 for these purposes. According to him, innovation projects of "DTEK 

Dniprooblenergo" develop in line with the concepts of SMART GRID and SMART METERING, meaning “smart” 

networks and "smart" electricity meters.

Директор з забезпечення виробництва під час слухань Європейського парламенту повідомив, що «ДТЕК 

Дніпрообленерго» у 2012 році інвестувала понад 37 млн євро в будівництво, реконструкцію та 

модернізацію електричних мереж Дніпропетровської області компанія« ДТЕК Дніпрообленерго ». До 

2016 року на ці цілі планується направити більше 213 млн євро. За його словами, інноваційні проекти 

«ДТЕК Дніпрообленерго» розвиваються відповідно з концепціями SMART GRID і SMART METERING - 

«розумних» мереж і «розумних» приладів обліку електроенергії.

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

27.02 Boilers in schools to be transferred to solid biofuel in 2013 27.02 Шкільні котельні переведуть на тверде біопаливо в 2013

Chuguivskyi District Council approved the program for upgrading the heating system in secondary schools of the 

district in 2012. This program aims to provide reliable, cost-efficient and environmentally friendly energy supply via 

reduction of fossil fuels consumption. Due to the introduction of this program, alternative and renewable energy 

sources will be used in large quantities and it would reduce budget spending on heating. It is planned to use UAH 

5.5 mln for the reconstruction of heat supply in the district. 12 boilers were transferred to solid biofuel in 2012; the 

cost of transfer is UAH 2.87 mln. Other schools are planning the transfer in 2013.

Чугуївська районна рада затвердила Програму реконструкції системи опалення в загальноосвітніх 

навчальних закладах району на 2012 рік. Ця програма спрямована на забезпечення надійного, 

економічно ефективного та екологічно чистого енергозабезпечення за умови зниження питомих витрат 

органічного палива. Завдяки впровадженню цієї програми альтернативні і відновлювані джерела енергії 

будуть використовуватися в більшій кількості і це призведе до зменшення витрат бюджетних коштів на 

опалення. На заплановану реконструкцію системи подачі тепла потрібно 5,5 мільйонів гривень. За 2012 

рік на переведення 12 котелень на тверде біопаливо було витрачено 2 мільйони 870 тисяч гривень. 

Решта шкіл планують перевести протягом 2013 року.

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

24.02 Solid biofuel boilers will reduce budget expenditures in Kharkiv region worth UAH 1.5 mln 24.02 Твердопаливні котли скоротять видатки бюджету Харківської області на 1,5 мільйона гривень

According to the First Deputy Chairman of the Kharkiv Regional Council Valentin Dulub, the efficiency of solid biofuel 

boilers, which are installed in Bogodukhov and Karavan is about 92%. Thanks to solid biofuel boilers the budget 

costs can be reduced by UAH 1.5 mln. per season. Usage of alternative fuel boilers can help save 10-20% of the 

budget funds each year.

За словами першого заступника голови ХАГО Валентина Дулуба, коефіцієнт корисної дії 

твердопаливних котлів, які встановлені в м. Богодухові та селищі Караван, становить 92%. Завдяки 

твердопаливним котлам можна зменшити бюджетні витрати на 1,5 мільйонів гривень за сезон. Робота 

котелень на альтернативному паливі кожен рік може економити 10-20% бюджету.

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

20.02 The production of pellets for domestic market grew by 6% in 2012 20.02 У 2012 році обсяг виробництва пелет для внутрішнього ринку зріс на 6%

Biomass Біомаса

http://www.euea-energyagency.org/
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According to analysts' estimates, Ukraine produced 810,000 tons of solid biofuels  in 2012. This amount is almost 

the same as previous year. In this case, 30% of produced biofuel was supplied to domestic market that is only by 

6% more than in 2011. According to the experts, the main factors hindering the growth of solid biofuels consumption 

in Ukraine are more expensive raw materials (approximately by 12-15%), increased costs of  transportation 

(approximately by 8-10%), and the introduction of the new Tax Code, adopted in April 2011. Additionally, low 

operational efficiency of Ukrainian enterprises also results in low pellets production.

За підрахунками аналітиків, в 2012 році в Україні було вироблено 810 000 тонн твердого біопалива. 

Такий обсяг майже відповідає показнику попереднього року. При цьому на внутрішній ринок було 

поставлено 30% виробленої продукції, це на 6% більше, ніж у 2011 році. На думку експертів, основними 

чинниками, стримуючими зростання виробництва твердого біопалива в Україні, можна назвати 

подорожчання сировини (приблизно на 12-15%), збільшення транспортних витрат (приблизно на 8-

10%), а також вступ в силу нового податкового кодексу, прийнятого в квітні 2011 року. Крім того, 

позначається і низька виробнича ефективність ряду українських пелетних підприємств

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

27.02 Activ Solar begins commissioning of 29.3 Megawatt solar Power Station in Mykolaiv region of Ukraine 27.02

Solar починає пусконалагоджувальні роботи на 29,3-мегаватний сонячної електростанції в 

Миколаївській області

Today, Vienna-based Activ Solar announces the start of commissioning of the 29.3 megawatt peak (MWp) 

Voznesensk Solar Power Station. This photovoltaic (PV) installation is located in the south of Ukraine in Mykolaiv 

region spanning nearly 60 hectares. After Crimea and Odessa, Mykolaiv is the third Ukrainian region where Activ 

Solar has initiated the construction of solar parks. Voznesensk Solar Power Station consists of 121,176 

multicrystalline solar modules and 27 inverter stations installed on a four-row mounting system. The power station’s 

electricity production capacity totals 35,000 megawatt hours per annum and will save over 28,000 tons of CO2 per 

annum.

Компанія Activ Solar оголошує про початок пусконалагоджувальних робіт на сонячній електростанції 

«Вознесенськ» загальною встановленою потужністю 29,3 мегават (МВт). Дана фотовольтаїчна станція 

площею близько 60 га розташована на півдні України, у Миколаївській області. Після Криму й Одеської 

області, Миколаївський регіон став третім за рахунком, де Activ Solar почала будувати сонячні парки. 

Сонячна станція «Вознесенськ» складається з 121 176 полікристалічних сонячних модулів, 

встановлених у чотири ряди, і 27 інверторних станцій. Станція буде виробляти 35 000 мегават-годин 

електроенергії на рік, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу до 28 тонн на рік

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

21.02 “Tokmak Solar Energy " to increase the capacity of SPP to 4 MW in Zaporizhya region 21.02

“Токмак Солар Енерджі "збільшило потужність геліоелектростанції у Запорізькій області до 4 

МВт

"Tokmak Solar Energy" LLC launched a second phase of solar power plant in the Tokmak district of Zaporizhyea 

region with the capacity of 2.5 MW. Now, the total installed capacity of the facility has increased to 4 MW. The first 

phase "Tokmak Solar Energy" power plant 1.5 MW was launched in October 2012. The station will be expanded to 

10 MW by the end of 2013. Total investment in the project is about USD  40 mln, the payback period - about 4.5 

years.

 ТОВ "Токмак Солар Енерджі" запустило другу чергу сонячної електростанції в Токмацькому районі 

Запорізької області потужністю 2,5 МВт. При цьому загальна встановлена потужність об'єкта збільшена 

до 4 МВт. Перша черга геліоелектростанції "Токмак Солар Енерджі" потужністю 1,5 МВт була запущена 

в жовтні 2012 року. До кінця 2013 року станцію планується розширити до 10 МВт. Інвестиції в проект - 

близько $ 40 млн, термін окупності - близько 4,5 років.

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

19.02 Ekotechnik Czech to invest EUR 400 million in the construction of solar power plants in Khmelnitsky region 19.02

Ekotechnik Czech намір інвестувати 400 млн євро в будівництво сонячних електростанцій в 

Хмельницькій області

Founders Czechs Ales and Tomas Korostetskie of EKOTECHNIK Czech Group, intends to invest EUR 400 million in 

the construction of solar power plants in Khmelnytsky region, and increase total installed capacity to 160 MW. 

Construction of such facilities should take place in 14 districts. Construction and operations of solar power plant will 

create 230 new jobs and increase annual revenues in local budgets by UAH 4.4 million.

Група компаній Ekotechnik Czech, засновниками якої є чехи Алеш і Томаш Коростецкіе, має намір 

інвестувати 400 млн євро в будівництво сонячних електростанцій на території Хмельницької області та 

збільшити їх сумарну встановлену потужність до 160 МВт. Будівництво об'єктів заплановано у 14 

районах. . Будівництво та експлуатація сонячних електростанцій забезпечить 230 додаткових робочих 

місць, а також збільшить щорічні надходження до місцевих бюджетів на 4,4 млн грн.

For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 
19.02 New 303 kW solar power plant launched in Vinnytsia region 19.02 На Вінниччині запрацювала нова сонячна електростанція

The first solar power plant with an installed capacity of 303 kW was put into operation in Trybusivka, Pischane 

district, Vinnytsia region. Additionally to Trybusivka, six more construction sites in four districts in the region are 

nearing completion. Overall, in 2013, the region will put into operation solar power plants amounting to an aggregate 

200 MW.  According to official sources, the regional authorities see no threats or risks impeding achievement of the 

planned volume of solar energy development in the region. Such solar power plant developments are planned to 

provide energy for the lighting of thousands of villages in the region, and are expected to create approximately 200 

new jobs.

У Трибусівці Піщанського району Вінницької області введено в експлуатацію першу чергу сонячної 

електростанції потужністю 303 кВт. До кінця року загальна потужність геліоелектростанцій області 

збільшиться на 200 МВт. Окрім Трибусівської, "на виході" ще шість будмайданчиків у чотирьох районах. 

За словами посадовця, обласна влада не бачить загроз чи ризиків, які б завадили досягненню 

запланованих обсягів розвитку сонячної енергетики на Вінниччині.

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

14.02 Two solar power plants to be build in Zakarpattya 14.02 У Закарпатті хочуть побудувати ще дві сонячні електростанції

It is planned to build two solar power plants with the capacity of 10 MW and 20 MW near the villages Irlyava and 

Tyyglash, Uzhgorod district in Zakarpattya region. According to the representative of "Solar Energy Plus" Emily 

Matola, solar power station with the capacity of 5.4 MW was commissioned last year  near the village Rativtsi, 

Uzhgorod district. The cost of the installed 20,000 solar modules is 60 mln UAH, including 12 mln. UAH of customs 

payments sent to the regional budget.

Біля сіл Ірлява та Тийглаш Ужгородського району планують будівництво сонячних електростанцій 

потужністю 10 МВт та 20 МВт. За словами представника ТОВ «Сонячна енергія Плюс» Емілії Матоли, 

торік поблизу села Ратівці Ужгородського району введена в дію сонячна станція потужністю 5,4 МВт. 

Вартість встановлених 20 тисяч фотоелектричних модулей - 60 млн.грн., з яких 12 млн.грн. склали митні 

платежі, направлені в бюджет області.

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

Вітрова енергетика

4.03 Small wind power reached 14.5 MW in Ukraine 4.03 Мала вітроенергетика в Україні сягає 14,5 МВт

According to a market survey on wind power in Ukraine in 2012, prepared by the Ukrainian Wind Energy Association 

(AWEA), the installed capacity of small wind turbines in Ukraine at the end of last year reached 14.5 MW. The report 

noted that during 1991-2012 1676 small wind turbines were installed and commissioned in Ukraine, 116 of which 

were added in 2012. As of December 31, 2012, the total installed capacity of small wind turbines reached 14.5 MW, 

which corresponds to 4.5% of the total installed wind capacity in Ukraine.

За даними огляду ринку вітроенергетики України за 2012 рік, підготовленому Українською 

вітроенергетичною асоціацією (УВЕА) встановлена потужність малих вітротурбін в Україні на кінець 

минулого року склала 14,5 МВт. У звіті зазначається, що за період 1991-2012 роки в Україні встановлено 

та введено в експлуатацію 1676 малих вітротурбін, з яких 116 були додані в 2012 році. Станом на 31 

грудня 2012 року, загальна встановлена потужність малих вітротурбін досягла 14,5 МВт, що відповідає 

4,5% загальної встановленої вітроенергетичної потужності в Україні.

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

4.03 200-250 MW of new wind energy capacities to be installed in Ukraine 4.03 До кінця року в Україні прогнозується 200-250 МВт нових вітроенергетичних потужностей

According to the Ukrainian Wind Energy Association (UWEA) in 2013 it is expected that wind energy capacity will 

increase by 200-250 MW in Ukraine. The document says that by the end of this year, wind power capacities will 

reach 500-550 MW, and by the end of 2015 the installed capacity of wind power Ukraine may reach 900 MW - 1HW.

За даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) у 2013 році в Україні очікується збільшення 

вітроенергетичних потужностей на 200-250 МВт. В документі зазначається, що до кінця поточного року 

вітроенергетичні потужності становитимуть 500-550 МВт, а до кінця 2015 року встановлена потужність 

вітроенергетики України може досягнути 900 МВт - 1ГВт.

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

1.03 "Wind farms of Ukraine" expects to earn EUR 35 mln for electricity exports 1.03  «Вітропарки України» розраховують заробити 35 млн євро на експорті електроенергії

"Wind parks of Ukraine" has launched the capacities worth 57.5 MW at the site "Wind park "Novoazovsky» (Donetsk 

region) and 37.5 MW – at the site "Wind park "Ochakivsky" (Mykolaiv region). At the end of the year, if the company 

implements all the projects planned, the installed capacity (of wind farms) will reach about 200 MW. Total revenue 

from electricity sales are expected to reach EUR 35 mln. Also, in March "Wind Parks of Ukraine" expects to 

negotiate with the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) on the allocation of a loan worth 

EUR 48.4 mln for the construction of the second stage of "Wind park "Novoazovsky" (Donetsk region).

«Вітропарки України» вже запустили вітроустановки потужністю 57,5 МВт на майданчику «Вітряний 

парк« Новоазовський» (Донецька обл.) і 37,5 МВт - на майданчику« Вітряний парк «Очаківський» 

(Миколаївська обл.). На кінець року, якщо вдасться реалізувати всі заплановані проекти, встановлена 

потужність (вітропарків групи) складе близько 200 МВт. Загальна виручка від продажу електроенергії - 

35 млн євро. Також «Вітряні парки України» розраховують в березні вирішити з Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) питання про виділення кредиту на суму до 48,4 млн євро для 

будівництва другої черги «Вітряний парк «Новоазовський»(Донецька обл.).

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

14.02 "Wind Farm Kerch" adjusted to 25 MW 14.02 Потужність "вітропарку Керченський" скоригували до 25 МВт

The National Electricity Regulatory Commission has adjusted the installed capacity of power generation facility LLC 

"Wind Park Kerchenskyy" to 25 MW. The capacity was adjusted due to the commissioning of six wind turbines with 

the capacity 2.5 MW each. "Wind Park Kerchenskyy" is one of the projects of "Wind Parks of Ukraine", which  plans 

to invest 3 billion UAH in the development of wind energy in the country by 2017. It is equipped with Fuhrlander 

turbines 2500-100, the capacity of each is 2.5 MW.

Національна комісія держрегулювання електроенергетики скоригувала встановлену потужність 

енергогенеруючого обладнання ТОВ «Вітряний парк Керченський» до 25 МВт. Потужність відкоригована 

у зв'язку з введенням в експлуатацію 6 вітроустановок потужністю 2,5 МВт кожна. "Вітропарк 

Керченський" є одним з проектів групи "Вітряні парки України", яка до 2017 року планує інвестувати 3 

млрд грн в розвиток вітроенергетики в країні. Він обладнаний турбінами Fuhrlander 2500-100 з питомою 

потужністю 2,5 МВт.

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

8.02 Fair winds for Ukraine 8.02 Попутний вітер для України

NEFCO has signed a loan agreement with the Danish company FairWind A/S to finance wind energy production in 

Ukraine. FairWind A/S specializes in the erection, installation and maintenance of Siemens and Vestas wind 

generators. The company has experience from the Ukrainian energy market, and has been involved in the 

installation of 30 wind generators in Botievo, approximately 800 kilometres east  of Kyiv. Vestas and FairWind plan 

to install some 30 wind generators in Ukraine by 2013, and the scheme will be financed by NEFCO, the Danish 

Investment Fund for Developing Countries (IFU) and FairWind. The cost of the project is expected to be EUR 1.2 

million, and NEFCO will finance its part from the corporation’s Investment Fund.

Корпорація НЕФКО підписала кредитну угоду з данською компанією Fairwind A / S для фінансування 

виробництва в Україні електроенергії вітряними установками. Компанія спеціалізується на монтажі, 

введенні в експлуатацію і технічному обслуговуванні вітрових генераторів марок Siemens і Vestas. Її 

фахівці вже мають досвід роботи на українському енергетичному ринку, Fairwind брала участь у 

спорудженні 30 вітроустановок в селищі Ботіево, приблизно в 800 кілометрах на схід від Києва. Vestas і 

Fairwind планують ввести в експлуатацію в 2013 році ще близько 30 вітроустановок, фінансування 

проекту забезпечує НЕФКО, Данська інвестиційний фонд для країн, що розвиваються (IFU) і сама 

компанія Fairwind. Загальна величина інвестицій оцінюється в 1.2 млн. євро, свої кошти НЕФКО надає з For more information read here (in English) більш детально читати тут 

Гідроенергетика

7.02 Ukrhydroenergo boosts power output by 46% in January 7.02 "Укргідроенерго" у січні 2013 р. збільшило виробництво електроенергії на 46,3%

In January 2013, Hydro-electric Public joint-stock company, Ukrhydroenergo (Vyshgorod, Kyiv region), reportedly 

increased its power generation by 46.3%, equivalent to 306.743 million kilowatt-hours, compared to 2011, to 

968.654 million kilowatt-hours. Ukrhydroenergo in 2012 increased power generation by 1.1% or by 110.985 million 

kilowatt-hours compared to its 10.414 billion kilowatt-hours in 2011

ПАТ "Укргідроенерго" у січні 2013 р. виробило 968,654 млн кВт.год електроенергії, що на 295,654 млн 

кВт.год (43,9%) більше від запланованого обсягу (673 млн кВт.год). У січні 2012 р. обсяг виробництва 

станціями ПАТ "Укргідроенерго" складав 661,911 млн кВт.год електроенергії, що на 306,743 млн кВт.год 

або на 46,3% менше ніж у поточному 2013 р.

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

4.03 The development of "green" energy will lead to increased cost of electricity 4.03 Розвиток "зеленої" енергетики призведе до здорожчання електроенергії

An expert on power development, Sergey Dyachenko is convinced that increase in the capacity of "green" electricity 

generation will lead to a rapid increase in electricity tariffs for consumers. At the same time, during the annual 

Ukrainian Energy Forum, Deputy Prime Minister Yuriy Boyko said about the increase of production of alternative 

energy in the energy balance of Ukraine from 1.5 to 11%. He also told about partial replacement of traditional energy 

with "green" energy.

Експерт з питань розвитку електроенергетики Сергій Дяченко заявив що збільшення енергетичних 

потужностей, які виробляють «зелену» електроенергію призведе до швидкого підвищення тарифів на 

електроенергію для споживачів. У той же час, під час проведення щорічного Українського енергетичного 

форуму віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко повідомив про збільшення виробництва альтернативної енергії 

в енергобалансі України з 1,5 до 11%, а також часткової заміни традиційної енергетики «зеленою» 

електроенергетикою.

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

1.03 NERC increased rates for customers of the 1st and 2nd grade voltage 1.03 НКРЕ підвищила тарифи для споживачів 1-го та 2-го класу напруги

National Electricity Regulatory Commission of Ukraine (NERC) increased retail electricity tariffs for consumers of the 

1st and 2nd voltage class in March 2013 by 3.8% compared with February.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕ) збільшила 

роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів 1-го та 2-го класу напруги в березні 2013 р. на 

3,8%, порівняно з лютим. 

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

01.03 Ukrainian authorities are required to speed up fulfillment of Energy Community obligations 01.03

Від української влади вимагають швидше виконати зобов’язання в Енергетичному 
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Ukrainian civil society requests the Ukrainian government to accelerate the fulfillment of Energy Community 

obligations as well as to provide more communication and transparency. This is what emerges from the position 

paper recently published by the Working Group #3 on "Environment, climate change and energy security" of the 

Ukrainian National Platform of Eastern Partnership Civil Society Forum.Further justifying the worries of the Working 

Group #3, Dixie Group’s recently published assessment of Ukraine’s progress within its integration in the Energy 

Community, underlined how slowly the Government has been in working towards achieving results in this direction.

Представники громадськості вимагають від уряду України пришвидшення темпів виконання зобов’язань 

перед Енергетичним Співтовариством та більшої прозорості.Про це йдеться у позиції, оприлюдненій 

Робочою групою 3 "Довкілля, зміна клімату та енергетична безпека" Української національної 

платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства. Посилаючись на дослідження 

громадської організації "Діксі Груп" за підсумками двох років членства України у євроструктурі, 

проведеного за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", учасники Робочої групи констатують 

надто повільне просування України в цьому напрямку.

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

26.02 Akhmetov seeks partner for offshore energy project 26.02 Ахметов шукає партнера для видобутку газу на шельфі Чорного моря

Akhmetov’s DTEK holds the keys to exploring a vast, 13,000 square kilometres offshore field off the nation’s eastern 

Black Sea coast. DTEK says it wants an international energy major to join as a partner for this costly yet potentially 

profitable deep-water exploration project. According to Maxim Timchenko, CEO and chairman of DTEK, DTEK can 

only move forward on such a huge national project capable of changing the whole landscape of Ukraine’s gas sector 

with the participation of international oil and gas companies.

Компанія Ріната Ахметова ДТЕК проводить переговори з західними компаніями щодо спільної участі у 

проекті Vanco та видобутку енергоносіїв на шельфі Чорного моря.  За словами генерального директора 

і голови компанії ДТЕК Максима Тимченко, ДТЕК може рухатися вперед з таким величезним 

національним проектом, який може потенційно змінити весь ландшафт газового сектору України, лише 

з участю міжнародних газових та нафтових компаній.

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

23.02 Oettinger names advantages of Ukraine's accession to European Energy Community 23.02 Еттінгер назвав переваги вступу України в Європейське енергетичне співтовариство

European Commissioner for Energy Gunther Oettinger believes that Ukraine could become independent from 

Russian gas by joining the European Energy Community. He cited four advantages of Ukraine's entry into the 

community: reforms in the energy sector will allow Ukraine attracting investment and develop its powerful internal 

energy sources; reforms of the gas sector, in accordance with the rules of the Energy Community will provide 

Ukraine with access to the large EU gas market, and hence the ability to export own gas to the EU; membership in 

the Energy Community involves joint with the EU diversification of supply; gradual integration into the EU energy 

market will help improve the competitiveness and balance of the Ukrainian energy market.

Єврокомісар з енергетики Гюнтер Еттінгер вважає, що Україна може стати незалежною від російського 

газу, приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства. Він навів чотири переваги вступу 

України до спільноти: реформи в енергетичному секторі дозволять Україні залучати інвестиції та 

розвивати свої потужні внутрішні джерела енергії; реформи газового сектора, у відповідності з 

правилами Енергетичного співтовариства дадуть Україні доступ на великий ринок газу ЄС, і, отже, 

можливість експорту власного газу в ЄС, членство в Енергетичному співтоваристві передбачає спільні з 

ЄС диверсифікації поставок; поступова інтеграція в енергетичний ринок ЄС буде сприяти підвищенню 

конкурентоспроможності та збалансованості українського енергетичного ринку.

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

22.02 Yanukovych sees no effect from participation in European energy community 22.02 Янукович не бачить вигоди від членства в ЄЕС

President Viktor Yanukovych believes that Ukraine has no effect from participation in the European energy 

community. In particular, he said that Ukraine was left alone in the situation with Gazprom's presentation of $7 billion 

penalties for alleged non-fulfillment of the gas purchase contract. Previously, Viktor Yanukovych added that 

Ukraine's opinion on the construction of the South Stream was not heard by the European energy community either.

Україна ставить питання щодо доцільності її подальшого перебування в Європейському енергетичному 

співтоваристві. Також В.Янукович поскаржився, що коли Росія виставила Україні борг у сумі 7 млрд 

доларів - «ніхто не відреагував, тиша». Що стосується «Південного потоку», то, як заявив В.Янукович, 

«Україна попереджала, ми просили врахувати інтереси всіх членів Енергетичного співтовариства». За 

його словами, Україну начебто чули, але, врешті-решт, почали будувати «Південний потік», і він буде 

побудований, що призведе до того, що Україна ще більше втратить в обсягах прокачування газу.

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

22.02 EUR 2 bn of private investment to be raised for the development of renewable energy in 2013 22.02 В Україні на розвиток ВДЕ в 2013 році буде залучено 2 млрд. євро приватних інвестицій

Chairman of the State Agency for Energy Efficiency and Conservation Mykola Pashkevich said that more than EUR 

2 bn of private investments will be attracted in 2013 in Ukraine the development of renewables. According to him, 

investment in renewable energy in Ukraine will increase, while the cost of equipment will fall. Every year the country 

receives at least € 1 billion of private investment in renewable energy facilities.

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола Пашкевич заявив, що 

в 2013 році на розвиток відновлюваних джерел енергії залучать не менше 2 млрд. євро приватних 

інвестицій. За його словами, інвестиції у відновлювану енергетику України будуть збільшуватися, в той 

час як витрати на обладнання знижуватися. Щорічно в країну надходить не менше 1 млрд. євро 

приватних інвестицій на об'єкти відновлюваної енергетики.

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

19.02 Deputies have submitted a new bill on mining of unconventional hydrocarbons 19.02 Депутати подали новий законопроект щодо видобутку нетрадиційних вуглеводнів

Deputies of Ukraine "Batkivschyna" developed and submitted, to the Verkhovna Rada, a draft law for "Amendments 

to some legislative acts of Ukraine on environmental safety, prevention and elimination of the negative 

environmental impacts resulting from the extraction of unconventional hydrocarbons in relation to production sharing 

agreements. The authors point out that this bill is necessary to ensure the right of citizens to access information and 

participate in decision-making processes on implementation of activites which may have an impact on the 

environment.

Народні депутати України з ВО "Батьківщина" розробили та подали на розгляд до Верховної Ради 

проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення екологічної 

безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу видобування нетрадиційних вуглеводнів на 

навколишнє природне середовище у зв’язку з укладанням та під час виконання угод про розподіл 

продукції". Автори зауважують, що прийняття даного законопроекту є необхідним для забезпечення 

реалізації права громадян на доступ до інформації та на участь громадськості в процесі прийняття 

рішень, виконання яких може вплинути на стан навколишнього природного середовища.

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

19.02 Ukraine Government analysts predict consumption growth of bioethanol 19.02 Державні аналітики прогнозують ріст споживання паливного біоетанолу

Calculations of analysts from State Enterprise "Ukrpromzovnishexpertyza" indicate that consumption of bioethanol in 

Ukraine will increase by 400% by 2015, reaching 240 thousand tons, while ethanol consumption will rise till 400 tons 

by 2020. "Ukrpromzovnishekspertiza" estimates that in 5-10 years Ukraine’s bioethanol market niche will reach 1.1 

million tons; a substantial increase in the production of bioethanol was promoted by the introduction of the law 

(January 1, 2013), which foresees a 5% bioethanol share in gasoline on a voluntary basis.

Розрахунки аналітиків ДП "Укрпромзовнішекспертиза" свідчать про те, що споживання паливного 

біоетанолу в Україні до 2015 р. збільшиться на 400% і складе 240 тис. т, що в чотири рази більше, ніж в 

даний час, а до 2020 р. споживання біоетанолу зросте до 400 тис. т. За оцінками 

"Укрпромзовнішекспертизи" через 5-10 років ринкова ніша, на яку можуть розраховувати українські 

виробники, складе близько 1,1 млн т. Істотному збільшенню виробництва біоетанолу посприяв вступ у 

дію норми закону (з 1 січня 2013 р.), яка указує, поки лише в добровільному порядку, додавати 5% 

біоетанолу в бензин.
For more information read here (in Ukrainian) більш детально читати тут 

16.02 Energy Ministry says European Energy Community failed Ukraine 16.02

Міністерство енергетики вважає, що Європейського енергетичного співтовариство не 

підтримало Україну

Kostiantyn Borodin, deputy director of the department for gas, oil and petroleum refining industry at the Ministry of 

Energy and Coal Industry, says that the European Energy Community did not meet its obligations to Ukraine. In Mr. 

Borodin's opinion, Ukraine's stake on cooperation with gas consumers in the European Union turned out to be 

unjustified. Mr. Borodin further commented that Europe did not properly support Ukraine during its gas disputes with 

Russia, in 2009. Mr. Borodin finally remarked that Ukraine has to unite with a partner to sustain normal operations 

capacity of the gas transportation system.

Костянтин Бородін, заступник директора департаменту газової, нафтової і нафтопереробної 

промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості, говорить, що Європейське 

енергетичне співтовариство не виконало свої зобов'язання перед Україною. На думку Бородіна, частка 

України у співпраці зі споживачами газу в Європейському Союзі виявилася невиправданою. На думку 

Бородіна, Європа не надала підтримку Україні у газових суперечках з Росією в 2009 році. Бородін 

зауважив, що Україна повинна об'єднатися з партнером, щоб підтримувати працездатність  

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

06.02 Ukraine in Energy Community: moving forward or standing still? 06.02 Україна в Енергетичному Співтоваристві: рухаємось чи стоїмо?

Ukrainian NGO, "Dixie GROUP", has presented its assessment report on Ukraine’s membership in the Energy 

Community. By becoming a full member of the Energy Community, Ukraine undertook to implement a number of 

European directives and regulations in the areas of electricity and gas, environment, renewable energy. Experts 

from "Dixie GROUP" say that within the two years since signing the Energy Community Treaty, Ukraine has failed to 

fully implement even one of many obligations

Аналітичний центр «ДІКСІ ГРУП» презентував дослідження за підсумками дворічного членства України 

в Енергетичному Співтоваристві. Ставши повноправним членом Енергетичного Співтовариства, Україна 

зобов’язалась імплементувати цілу низку європейських директив та регламентів у сферах газу та 

електроенергії, навколишнього середовища, відновлюваних джерел енергії. Прослідкувавши динаміку 

змін, експерти «Діксі Груп» дійшли до висновку, що за повних два роки Україна спромоглась повноцінно 

виконати лише одне із численних зобов’язань – Звіт про безпеку постачань. Всі інші зміни, які 

запроваджуються, не завжди повною мірою відповідають вимогам ЄС. 

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

5.02 Energomarket receives UAH 800 mln loan from Oschadbank 5.02 "Енергоринок" позичить сотні мільйонів у Ощадбанку

Kyiv-based Oschadbank has opened a UAH 800 million credit line for state-run enterprise, Energomarket. The funds 

are raised to pay to power generating companies to ensure support 100% payments to coal companies for coal 

supplied. Energomarket regularly attracts credits from Oschadbank so that energy generating companies could pay 

for the coal supplied.

ВАТ "Державний ощадний банк України" (Ощадбанк) відкриє держпідприємству "Енергоринок" 

поновлювану кредитну в обсязі 800 млн. гривень. Згідно із повідомленням, кредитний договір вартістю 

120 млн. доларів (із ПДВ) підписаний 16 лютого за підсумками проведеного тендеру. Кредитна лінія 

відкрита терміном на один рік: з квітня 2011 по квітень 2012 року. Кредити в Ощадбанку залучені для 

проведення енергогенеруючими компаніями (ТЕС) розрахунків за поставлене вугілля.

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

Energy Community Енергетичне спітовариство

26.01 Secretariat initiates a case on Ukrainian capacity allocation auction rules 26.01

Секретаріат може ініціювати справу щодо українських правил для тендеру з розподілу 

пропускної здатності

On 26 February 2013, the Energy Community Secretariat sent an Opening Letter to Ukraine in accordance with the 

Rules of Procedure for Dispute Settlement. The Secretariat, takes the preliminary view that the Auction Rules 

adopted for the allocation of capacity on the country’s electricity interconnectors with its Western neighbours and 

Moldova, as well as their appliance in practice by the system operator, fails to respect relevant Energy Community 

rules. Ukraine has been given the possibility until 26 April 2013 to comply of its own accord with the requirements of 

the Treaty, or to justify its position.

26 лютого 2013, Секретаріат Енергетичного співтовариства направив Відкритий лист в Україні у 

відповідності з Правилами процедури врегулювання спорів. Секретаріат попередньо вважає, що 

прийняті правила для тендеру з розподілу пропускної здатності електроенергії з'єднувальних ліній 

країни із західними сусідами та Молдовою, а також їх впровадження їх на практиці системним 

оператором, не дотримуються відповідних правил Енергетичного співтовариства. Україні була надана 

можливість до 26 квітня 2013 привести ці правила у відповідність до вимогами Договору, або 

обгрунтувати свою позицію.
For more information read here (in English) більш детально читати тут 

International News Міжнародні новини

28.02 Shell Sees Solar as Biggest Energy Source After Exiting It 28.02 Shell робить ставку на сонячну енергетику

Royal Dutch Shell Plc (RDSA) says solar power, a business it abandoned four years ago, may expand into the 

world’s biggest source of energy in the next half century. The first scenario, “a more prosperous, volatile world,” 

projects oil demand plateauing after 2040, and wind power and carbon capture growing more slowly on a lack of 

public and policy support. Solar power will dominate, making up almost 38 percent of supply, with oil providing 10 

percent and natural gas 7.5 percent in 2100, Shell said. Solar ranks 13th now. In the second scenario, with more 

moderate economic growth, demand for oil will peak in about 2035. By the century’s end, electric and hydrogen-

powered vehicles will dominate roads and there’ll be wide use of technology to trap carbon emissions.

Більш екологічний природний газ з часом витіснить вугілля з ринку енергогенерації, а сонячна енергія 

допоможе людству скоротити викиди СО2 в атмосферу і побороти глобальну екологічну кризу, пише 

Shell в дослідженні, присвяченому перспективам світової енергетичної галузі в XXI столітті. Згідно з 

прогнозом, до середини поточного сторіччя через зростання цін на нафту триватиме поступовий 

перехід на біопаливо, а також розробка сланцевої та іншої важкодоступної нафти. Попит на «чорне 

золото» досягне свого максимуму до 2040 року, дозволивши 70% транспорту працювати на 

нафтопродуктах з часткою домішок біопалива.

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

11.02 Global Solar Capacity Tops 100 Gigawatts on Asian Markets 11.02 Потужність Сонячної Енергетики перевищила рубіж у 100 гігават

Global solar-power capacity rose to at least 101 gigawatts last year as growth in China, the U.S. and Japan 

outstripped some markets in Europe. According to European Photovoltaic Industry Association, about 30 to 32 

gigawatts were completed worldwide, compared with almost 30 gigawatts in 2011. Solar photovoltaic plants can now 

generate as much electricity as about 16 mid-sized nuclear power stations. Governments from India to Chile are 

promoting sun-based power to satisfy growing energy demand while meeting emission targets. 

Загальна встановлена потужність сонячних електростанцій, що працюють по всьому світу, перевищила 

101 ГВт, повідомляє European Photovoltaic Industry Association (EPIA). Глобальне зростання помітили в 

Китаї, США та Японії. За даними EPIA, в минулому році в світі були побудовані нові сонячні 

електростанції потужністю близько 30 ГВт, що відповідає рівню 2011 року. Сонячні фотоелектричні 

станції тепер можуть генерувати стільки електрики, скільки приблизно 16 середніх атомних 

електростанцій. Уряди з Індії та Чилі сприяють розвитку сонячної електроенергетики щоб задовольнити 

зростаючий попит на енергію і в той же час задовольнити цілі щодо квот на викиди.

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/market-news/746-ukrainian-authorities-are-required-to-speed-up-fulfillment-of-energy-community-obligations
http://ua-energy.org/post/29947
http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/02/26/ukraine-billionaire-akhmetov-seeks-partner-for-offshore-energy-project/
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Upcoming events Події

9th CEE Energy Conference, 19-20 March, Warsaw 9-ий Енергетичний Форум Центральної та Східної Європи, 19-20 березня, Варшава

Given it's role of Media Partner, EUEA, in partnership with EEL Events, would like to cordially invite you to take part 

in the 9th CEE Energy Conference, 19-20 March 2013, at the Intercontinental Hotel in Warsaw, Poland. This year’s 

CEE Energy Conference will provide a platform for over 200 international investors, financiers, developers, policy 

makers and relevant market players to meet, discuss and provide possible solutions to the current challenges 

encountered in the energy markets of Central and Eastern Europe.

В рамках партнерства з компанією EEL Events, ми з радістю бажаємо Вас запросити на  9-ий 

Енергетичний Форум Центральної та Східної Європи, що відбудеться 19-20 березня 2013 року в 

приміщенні готелю "Інтерконтиненталь" у Варшаві. Цьогорічний Енергетичний Форум ЦСЄ стане 

платформою для обговорення та вирішення сьогоденних викликів, що постали перед енергетичним 

ринком Центральної та Східної Європи, та збере близько 200 міжнародних інвесторів, фінансистів, 

розробників, керівників, чиновників та гравців ринку.

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

ODESSA FDI FORUM 2013 FOCUS: INFRASTRUCTURE , April 12-13, 2013 ODESSA FDI FORUM 2013 Фокус: Інфраструктура, 12-13 квітня, 2013

ODESSA FDI FORUM – is a debate platform for the discussion of urgent issues of attracting investments and 

infrastructure development (in light of the implementation of recent legislative changes in the sphere of Public-

Private Partnership – PPP and other new laws) with a view to find solutions, involving big private and institutional 

investors, entrepreneurs, public organizations, heads of central and local authorities. he main objective of the Forum 

is to foster effective cooperation between investors and regional authorities; increase direct communication of 

national authorities; and make sure that the market allows entrepreneurs to promote and attract private capital into 

new and ambitious projects.

ODESSA FDI FORUM - найбільша щорічна інвестиційна подія Півдня України, яка є дискусійним 

майданчиком для обговорення актуальних проблем залучення інвестицій і розвитку інфраструктури 

регіону. До участі у Форумі запрошуються великі приватні та інституційні інвестори, представники 

місцевого та міжнародного бізнесу, громадських організацій, керівників органів центральної та місцевої 

влади. Основне завдання проведення форуму - підвищити ефективність взаємодії інвесторів з 

регіональною владою, налагодити пряме спілкування представників влади та бізнесу, що сприятиме 

залученню приватного капіталу в перспективні проекти. 

For more information read here (in English) більш детально читати тут 
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http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/events/739-9th-cee-energy-conference-19-20-march-warsaw
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/740-9-yj-energetychnyj-forum-central-noji-ta-shidnoji-jevropy-19-20-bereznja-varshava
http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/events/747-odessa-fdi-forum-2013-focus-infrastructure-april-12-13-2013
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/podii/748-odessa-fdi-forum-2013-focus-infrastructure-12-13-kvitnja-2013

