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EUEA-news

05.06

Press Release: Millions of euro of Western support and assistance risk being wasted unless the Ukrainian 

government will start being active in the energy efficiency and renewable energy sectors 5.06

Мільйони євро західної допомоги на розвиток енергоринку можуть виявитися марними через 

бездіяльність української влади

Ukraine is stumbling forward not being able to drop opportunity fully, yet” said Dave Young, Chairman of the 

European-Ukrainian Energy Agency as closing remark of the 4th European-Ukrainian Energy Day. Over 200 

stakeholder from the energy efficiency and renewable energy sectors, among which representatives from 

international state institutions, diplomatic missions and policy makers, gathered together to understand what is 

stopping Ukraine from achieving set goals in energy saving and resources diversification. As Mr. Kopac, Director of 

the Energy Community Secretariat, explained “Unfortunately, Ukraine‟s market developed not in the way we 

expected it to. The Majority of discussions between Ukrainian government and European institutions are a formality. 

Ukraine is performing very poorly in the development of its laws and regulations that should attract millions of euro of 

investment”.

Голова Ради Європейсько-Українського Енергетичного Агентства Дейв Янг на закритті 4-го Європейсько-

Українського Енергетичного Дня зазначив, що Україна спотикається йдучи вперед, але ще не повністю 

втратила свій шанс. Понад 200 фахівців в галузі енергоефективності та відновлюваної енергетики, 

представники міжнародних державних установ, дипломати і політики зібралися разом, щоб зрозуміти, 

що заважає Україні досягти поставлених цілей у сфері енергозбереження та диверсифікації 

енергоресурсів. За словами Янеша Копач, Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства 

сьогодні, на жаль, в Україні все розвивається не так, як очікувало Енергетичне Співтовариство. Він 

вважає, що практично всі консультації, які сьогодні веде український уряд із європейськими інституціями 

проходять формально. Над суттю документів, які повинні регулювати ринок, і дозволять зайти 

мільйонам євро інвестицій, українська сторона працює дуже повільно.

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

31.05

4th European-Ukrainian Energy Day: more than 200 stakeholders participated to yet another successful 

EUEA event! 31.05

4-й Європейсько-Український Енергетичний День: більше 200-от зацікавлених взяли участь у 

черговому заході ЄУЕА!

For the fourth time in a row, the European-Ukrainian Energy Day was successfully held on May 31 in Kyiv, with the 

support of Schneider Electric, Arzinger, Saint-Gobain (the owner of ISOVER brand), Rengy Development, PRT and 

ICPS. As every year the Energy Day brought together more than 200 EE & RE professionals and stakeholders to 

discuss, present and share important views, updates and information about the current status of these important 

sectors. This year‟s programme featured the Energy Strategy, Local Content Requirement, Energy Community, 

Current and Future Development Possibilities in the Solar, Wind and Biomass markets, Energy Efficiency in the 

Private Pector, Green Cities, International Support and many more relevant issues to Ukraine‟s sustainable energy 

development!

Уже вчетверте поспіль, Європейсько-Український Енергетичний День був успішно проведений 31 

травня в Києві, за підтримки компаній Schneider Electric, Arzinger, Saint-Gobain (власник бренду 

ISOVER), Rengy Development, PRT та ICPS. Традиційно в Енергетичному Дні взяли участь більше 200 

професіоналів  сфери ЕЕ і відновлювальної енергетики та інші зацікавлені сторони які обговорювали, 

представляли та ділилися інформацією про поточний стан цих,  безумовно важливих для України, 

секторів. Цього року програма зверталася до таких аспектів як Енергетична Стратегія, наслідки 

введення «місцевої складової», Енергетичне співтовариство, поточний та майбутній розвиток ринків 

енергії сонця, вітру і біомаси, енергоефективність у приватному секторі, зелені міста, міжнародна 

підтримка і багато інших актуальних питань сталого розвитку енергетики в Україні!

Read more information on 4th European-Ukrainian Energy Day here (in English) більш про 4-й Європейсько-Український Енергетичний День читати тут 

Read more about discussions during the 4th European-Ukrainian Energy Day here (in English) більш про 4-й Європейсько-Український Енергетичний День читати тут 

Watch video on 4th European-Ukrainian Energy Day on our YouTube channel here (in English)
Дивитись відео про 4-й Європейсько-Український Енергетичний День на нашому каналі YouTube тут 

15.05 EUEA Members of the Board took part in the International Investment and Innovation Forum on 15 May 2013 15.05 15 травня 2013 члени ради ЄУЕА взяли участь у Міжнародному форумі інвестицій 

European Economic Chamber of Trade, Commerce and Industry of Ukraine and Kyiv Municipal State Administration 

held an International Investment and Innovation Forum on 15-17 May, 2013 in Kyiv. Dave Young, Chairman of the 

EUEA Board and Wolfram Rehbock, Member of EUEA board, took the floor during the panel discussion dedicated 

to Trend Watching of the energy market and development of alternative sources of energy in Ukraine. The Forum 

focused mainly on the presentation of projects in the sphere of innovations to national and foreign business 

communities, exchange of experiences regarding financial support and realization of such projects with leading 

specialists and experts from all over the world and development of innovations in Ukraine.  

Європейська Економічна Палата Торгівлі, Комерції та Промисловості в Україні та Київська міська 

державна адміністрація 15-17 травня 2013 року провели Міжнародний форум інвестицій та інновацій, 

Київ. Підчас дискусійної панелі на тему «Тенденції розвитку ринку енергетики та перспективи 

комплексного впровадження альтернативних джерел енергії в Україні» із своїми презентаціями 

виступили Дейв Янг, Голова Ради Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) та 

Вольфрам Ребок, Повірений у суді адвокат, Старший партнер «Arzinger». Головним завданням Форуму 

була презентація кращих інноваційних проектів іноземним та вітчизняним діловим колам, обмін 

досвідом провідних фахівців та експертів з різних країн світу щодо фінансового забезпечення, 

впровадження таких проектів і подальшого розвитку інновацій в Україні.

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

30.05 DTEK Granted UAH 1 mln to Improve Energy Efficiency in 11 Schools 30.05 ДТЕК виділив гранти в сумі 1 млн грн на підвищення енергоефективності 11 шкіл

DTEK awarded five schools that presented the best projects on the curtailment of energy consumption and 

conducted the most vigorous information campaign, through its „Energy Efficient Schools‟ project in Kyiv, UAH 180 

thousand each to implement their projects. Two more schools received UAH 20 thousand each, while four other 

schools obtained UAH 15 thousand to implement energy-saving initiatives. The DTEK-sponsored project „Energy 

Efficient Schools‟ was launched in February 2013. Pupils of 11 Kyiv schools learned about heat supply basics and 

heat saving measures during a facultative course organised at the first pilot stage of the project.

ДТЕК нагородив учасників проекту «Енергоефективні школи» в Києві. П'ять шкіл, які розробили 

найкращі проекти зі зниження енергоспоживання і провели найактивнішу інформаційну кампанію, 

отримали по 180 тис. грн на втілення своїх проектів. Ще дві школи отримали по 20 тис. грн і 4 школи – 

по 15 тис. грн на впровадження одного з енергозберігальних заходів. Проект «Енергоефективні школи» 

за підтримки ДТЕК стартував у лютому 2013 року. У межах першого, пілотного етапу в 11 столичних 

школах розпочалося викладання факультативного курсу з теплопостачання та теплозбереження.

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

14.05 EBRD to extend EUR 26.5-mln loan to modernize Donetsk's housing and public utilities 14.05 ЄБРР виділить 26,5 млн євро на модернізацію ЖКГ Донецька

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) will provide a loan of 26.5 million euros for the 

modernization of the housing and public utility company DonetskMiskTeplomerezha. The funds are expected to be 

fully raised for a long period at a low interest rate and on an irrevocable basis as part of the Eastern European 

Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P). Grants, amounting to 7.5 million euros, were agreed in 

advance with E5P. The approximate amount of the proposed loan from EBRD and NEFCO is 15 million euros and 4 

million euros, respectively. 

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) виділить кредит на модернізацію комунального 

підприємства «Донецькміськтепломережа» 26,5 млн євро. Кошти в повному обсязі планується залучити 

на тривалий період під низьку відсоткову ставку і на безповоротній основі у рамках Східноєвропейського 

партнерства у сфері енергоефективності та екології (E5P). Заздалегідь погоджена з E5P сума грантових 

коштів складає 7,5 млн євро. Орієнтовний обсяг пропонованого кредитного фінансування ЄБРР і 

НЕФКО становить 15,0 млн євро і 4,0 млн євро.

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

14.05

USD 175 million for energy efficiency projects were attracted during three years by USAID and The Ministry 

of Regional Development, Construction, Housing and Utilities of Ukraine 14.05 USAID і МінЖКГ за три роки залучили в енергоефективні проекти $175 млн

During the final conference dedicated to the USAID and Ministry of Regional Development, Construction and 

Housing joint project, the U.S. Ambassador to Ukraine, John Tefft, said that the "Municipal Heating Reform in 

Ukraine" Project was launched in 25 Ukrainian cities helped saving 295 million cubic meters of gas and attract USD 

175 million in energy efficiency projects. "This project helped Ukraine to ensure that 534 tons of CO2 emissions do 

not pollute the atmosphere in Ukraine and abroad. 

У рамках спільного проекту USAID та МінЖКГ з метою поліпшення енергоефективності у містах за три 

роки було зекономлено 295 млн куб. м газу і залучено в енергоефективні проекти 175 млн дол. Про це 

на підсумковій конференції зі співпраці проектного агентства США з міжнародного розвитку (USAID) 

“Реформа міського теплозабезпечення в Україні” повідомив Посол США в Україні Джон Теффт: "У 

рамках цього проекту ми змогли гарантувати, що 534 тис. тонн викидів СО2 не потраплять в атмосферу і 

не забруднять її в Україні та світі".

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

6.06 EBRD to finance largest biogas grid-connected project in Ukraine 06.06

ЄБРР профінансує проект будівництва найбільшого підключеного до енергосистеми біогазового 

заводу в Україні

The EBRD is organising a financing facility of up to €4.2 million to construct and put into operation a 1.5MW biogas 

plant at the privately owned agribusiness company Ecoprod, located in the Donetsk region, in eastern Ukraine. The 

investment represents the continuation of EBRD‟s drive to promote renewable energy projects in Ukraine, which still 

heavily reliy on imported fuel while its own energy-generating capacities are ageing and highly polluting and 

inefficient. The financing package arranged by the Bank will include a seven-year EBRD loan of €3.1 million and a 

15-year loan of €1.1 million from the Clean Technology Fund (CTF). Ecoprod will develop, construct and operate a 

biogas plant, which will produce 5.8 million cubic metres of biogas a year, to be used for the generation of 9,900 MW 

of electricity. It will be one of the first biogas plants in the country to sell generated electricity to the grid.

ЄБРР організовує фінансування в обсязі до € 4,2 млн. для приватної компанії «Екопрод», яке буде 

використано для будівництва та введення в експлуатацію біогазового заводу потужністю 1,5 МВт в 

Донецькій області на сході України. Даною інвестицією Банк продовжує підтримку проектів 

відновлюваної енергетики в Україні, яка все ще значною мірою залежить від імпортованих енергоносіїв, 

тоді як її власні енергогенеруючі потужності старіють і створюють великі обсяги викидів в навколишнє 

середовище. Пакет фінансування, який організовує Банк, включатиме в себе 7-річний кредит ЄБРР на 

суму  3,1 млн. євро і 15-річний кредит Фонду чистих технологій (ФЧТ) на суму  1,1 млн євро. Біогазовий 

завод, який спроектує, побудує і буде експлуатувати компанія «Екопрод», вироблятиме 5,8 млн. куб. м 

біогазу на рік, з яких можна буде виробити 9900 МВт електроенергії. Цей завод стане однією з перших 

біогазових установок в країні, які продають електроенергію в енергоринок.

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

4.06 A biogas power plant atRTED OPERATIONS in  the Kiev region 4.06 На Київщині відкрили електростанцію на біогазі

The grand opening of biogas plant operating on municipal solid waste landfill took place in Boryspil district. The 

power plant is estimated to operate for 15 years. Its capacity is 1063 kW. Annually, it will consume 1,500 tons of 

methane equivalents, which will not be vented into the atmosphere. 

На полігоні твердих побутових відходів, який знаходиться в Бориспільському районі, відбулося урочисте 

відкриття електростанції на біогазі. Робота нової електростанції розрахована на 15 років. Її потужність - 

1063 кВт. Щорічно вона буде споживати 1500 тонн в метановому еквіваленті, який не викидатимуть в 

атмосферу.

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

13.05 Production of biogas started in Mariupol 13.05 У Маріуполі почали виробництво біогазу

Biogas Біогаз
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Entrepreneurs from Mariupol began producing biogas from garbage and feces at Prymorskyi landfill. The processing 

system will provide 300 cubic meters of gas per day. Project leader on the production of biogas, Victor Savkiv, said 

that if the tariffs for heat and energy remain as declared by the state, the project will break-even in four or five years. 

Підприємці Маріуполя на Приморському звалищі почали виробляти біогаз зі сміття і фекалій. Система 

переробки забезпечуватиме 300 кубів газу на добу. Керівник проекту з виробництва біогазу Віктор 

Савків розповів, що якщо тарифи на тепло та енергію будуть такими, як задекларувало держава, то 

даний проект окупиться за чотири-п'ять років.

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

3.06 First biomass power plant to be launched in Kyiv region by October 3.06 До жовтня в Київській області запустять першу чергу ТЕС на біомасі

"Eastern Investment Group" will put into operation the first stage of the project on construction of power plant on 

solid biomass (wood) with a capacity of 6 MW in the town of Ivankiv (Kyiv region) by October this year. The 

construction of the project in Kyiv region was funded entirely by the company's own funds, but in the future they plan 

to attract investments. Overall, the holding plans to construct four stations of this type in Ukraine.

До жовтня поточного року "Східна Інвестиційна Група"  введе в експлуатацію першу чергу проекту 

теплоелектростанції на твердій біомасі (деревина) потужністю  6 МВт в смт. Іванків Київської області. 

Проект будівництва ТЕС в Київській області фінансується виключно за власні кошти, але в подальшому 

компанія планує залучати інвестиції. Загалом холдинг планує реалізувати 4 станції на території України.

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

24.05 Ukrainian-Czech joint venture intends to build a 14 MW PV station in Hotyn 24.05 Українсько-чеське СП має намір побудувати геліоелектростанцію потужністю 14 МВт у Хотині

Bukovyna Solar 1 LLC is going to build a solar power plant of 14 MW capacity in Hotyn (Chernivtsi region). The 

company has already applied to obtain technical conditions for 3 MW in the first phase. The construction phase will 

depend on the technical specifications issue; in any case the station should be built  by January 1, 2014. "Bukovina 

Solar 1" is a joint Ukrainian-Czech venture, Ranon S.R.O. is the mother company from the Czech side. The project 

will partially be financed by UniCreditBank.

ТОВ "Буковина Солар 1" має намір побудувати сонячну електростанцію потужністю 14 МВт у Хотині 

(Чернівецька обл.). На першому етапі було подано заявку для отримання технічних умов на 

підключення 3 МВт. Терміни початку будівництва будуть залежати від видачі технічних умов, але в будь-

якому разі, до 1 січня 2014 станція повинна бути побудована. "Буковина Солар 1" є спільним українсько-

чеським підприємством, з чеської сторони в проекті бере участь компанія Ranon S.R.О. Основна 

частина проекту буде профінансована за рахунок кредиту UniCreditBank.

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

15.05 First solar power plant in Ivano-Frankivsk region launched 15.05 На Івано-франківщині запустили сонячну станцію

On April 13, 2013 the first solar power plant in Ivano-Frankivsk region – Bohorodchany – 1  was launched. Director 

of Bohorodchany 1 Solar Power Plant LLC, Maksym Kozitsky, told reporters that the total cost of the project 

amounted UAH 38 million. The main investors of the project are private investors. The payback period of the project 

is six or seven years. He said that the plant would generate around 3 million kilowatts of power annually, which will 

be transmitted to the Ukrainian power grid.

На Івано-Франківщині, в селі Старі Богородчани, 13 травня відкрили сонячну електростанцію 

«Богородчанська-1». Працівники товариства з обмеженою відповідальністю «Сонячна електростанція 

«Богородчанська-1» розпочали спорудження станції (СЕС) у жовтні минулого року. Згідно з 

розрахунками, завершений об‟єкт щорічно вироблятиме та даватиме в об‟єднану енергосистему 

України до трьох млн. кіловат-годин природної електроенергії.

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

Вітрова енергетика

6.03 Ukrainians to build the first wind farm in Kazakhstan 6.03 Українці побудують перший вітропарк в Казахстані

Ukrainian company "Furlander Windtechnology" (Kramatorsk, Donetsk region) plans to install 22 wind turbines for 

the construction of the first industrial wind power park in Kazakhstan with the capacity of 45 MW in the area of 

Yereymentau (Akmol region) this year. Engineering and construction solutions are carried by the company "Krym-

Irey-Project", which conducts projects on building wind farms for Ukraine's Management Company "Wind farms 

Ukraine" LLC. This is the first wind farm to be built in Kazakhstan and has a capacity of 45 MW consisting of 22 

turbines. It is planned to increse its capacity up to 100 MW first and to 300 MW after.

Українська компанія "Фурлендер Віндтехнолоджі" (м. Краматорськ, Донецька область) планує в 

поточному році поставити 22 вітротурбіни для будівництва першої промислової вітрової електростанції 

в Казахстані потужністю 45 МВт в районі міста Єрейментау (Акмолинська область). Проектні рішення 

здійснюватиме компанія "Крим-Ірей-Проект", яка в Україні веде проекти з будівництва ВЕС для ТОВ 

"Управляюча компанія "Вітропарки України". Це перший вітропарк, який будується в Казахстані, 

потужністю 45 МВт, і складається з 22 турбін. В подальшому планується розширення цього вітропарку 

до 100 МВт, далі – до 300 МВт.

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

31.05 "Wind Parks of Ukraine" plans to build three wind farms in Luhansk region 31.05 "Вітряні парки України" планують будівництво трьох ВЕС на Луганщині 

The consortium "Wind Parks of Ukraine" plans to build three wind farms with total capacity of 875 MW in the 

Luhansk region. Thus, the power of Krasnodon WPP will amount to 425 MW, Lutuginska wind farm to 225 MW and 

Antratsytovska wind farm 225 MW. The wind park is a composition of turbines with a capacity of 2.5 MW each (with 

energy produced at wind speeds of up to 12 m / sec), height of 100 m and a diameter of a - 100 m, the initial velocity 

of the turbine utilization - 3 m / s.

Група компаній "Вітряні парки України" планує будівництво трьох вітряних електростанцій загальною 

потужністю 875 МВт у Луганській області. Так, потужність Краснодонської ВЕС складе 425 МВт, 

Лутугинської ВЕС - 225 МВт і Антрацитівської ВЕС - 225 МВт. Парк становить собою склад турбін, 

потужністю 2,5 МВт кожна (така кількість енергії виробляється при потужності вітру 12 м/сек), висотою 

100 м і діаметром ротора 100 м, початкова швидкість експлуатації турбіни - 3 м/сек.

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

16.05 In 2013 DTEK plans to allocate over UAH 1.8 bn for the development of wind power assets 16.05 У 2013 р. ДТЕК планує направити на розвиток вітроенергетичних активів більше 1.8 млрд грн

In 2013 DTEK plans to invest 1,847 bn UAH in the development of wind power assets and UAH 1.775 billion in 2014. 

As of 31.12.12, the company's investments in the development of wind power assets amounted UAH 1.442 bn. The 

current portfolio of wind power projects of DTEK includes the construction of parks "DTEK Pryazovskyi" (Botiyivska, 

Prymorska and Berdyanska WPP) with the capacity of 550 MW and "DTEK Mangush" with the capacity of 700 MW. 

Wind energy portfolio is planned to generate 2 GW by 2030.

У 2013 р. ДТЕК планує направити на розвиток вітроенергетичних активів 1.847 млрд грн, в 2014 р. - 

1.775 млрд грн. Станом на 31.12.12 р. обсяг інвестицій компанії в розвиток вітроенергетичних активів 

склав 1.442 млрд грн. В даний час портфель вітроенергетичних проектів ДТЕК передбачає будівництво 

парків «ДТЕК Приазовський» (Ботієвська, Приморська і Бердянська ВЕС) потужністю 550 МВт і «ДТЕК 

Мангуш» потужністю 700 МВт. До 2030 р. вітроенергетичний портфель компанії планується сформувати 

в обсязі 2 ГВт.

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

6.06 EBRD wants to double the amount of funding "green" power industry 6.06 ЄБРР хоче подвоїти обсяг програми фінансування «зеленої» енергетики

The European Bank for Reconstruction and Development plans to increase funding for the program for renewable 

energy up to 140 million euros. To date, the program size is EUR 70 million, of which EUR 50 million - the EBRD, 

and EUR 20 million - CT Fund. The management of the Bank is already preparing the needed documentation and 

Clean Technology Fund has already approved the corresponding regulation.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує збільшити фінансування програми з відновлюваної 

енергетики з нинішніх 70 млн до 140 млн євро. На сьогоднішній день, обсяг програми складає 70 євро, з 

яких 50 млн - кошти ЄБРР, а 20 млн євро - Фонду чистих технологій. ЄБРР прийняв рішення збільшити 

фінансування програми в два рази, а тому вже готує необхідну документацію, а Фонд чистих технологій 

вже затвердив відповідне рішення.

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

5.06 Azarov closed road to investments in energy market 5.06 Азаров закрив дорогу інвестиціям в енергоринок

The lack of effective reforms led to the fact that the number of new companies seeking to develop energy market, 

falls every year - the industry is losing millions of investments. Such statistics was announced by Janez Kopac, 

Director of the Secretariat of the European Energy Community, which Ukraine joined in February 2011. However, 

government officials do not see any danger in this situation and believe that the potential for mutually beneficial 

partnership relations with the EU have not yet been exhausted. Therefore, according to the Minister of Foreign 

Affairs Leonid Kozhara, Ukraine will not give up its membership in Energy Community. Despite the non-filled 

obligations, the Cabinet will not reconsider customization of the the obligations under reform of the energy market.

Відсутність ефективних реформ призвело до того, що кількість нових компаній, зацікавлених розвивати 

енергоринок, падає з кожним роком - галузь втрачає багатомільйонні інвестиції. Таку статистику озвучив 

Янеш Копач, директор секретаріату Європейського енергетичного співтовариства, до якого Україна 

приєдналася в лютому 2011 р. З тих пір, як відзначають експерти, інтерес інвесторів, зацікавлених 

розвивати український енергоринок, падає з кожним роком. Втім, урядовці небезпеки в сформованій 

ситуації не бачать і вважають, що потенціал для партнерських взаємовигідних відносин з ЄС ще не 

вичерпаний. Тому, як повідомив міністр закордонних справ Леонід Кожара, Україна не 

відмовлятиметься від членства в Енергоспівтоваристві. Незважаючи на невиконані зобов'язання, в 

Кабміні переглядати домовленості з реформи енергоринку не налаштовані.

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

3.06 As of May 2013, 115 of "green" energy facilities are operating in Ukraine 3.06 В Україні станом на травень діє 115 об’єктів "зеленої" енергетики

Acording to the register of energy generating companies, there are 115 entrprises that produce energy from 

renewable energy sources, including 14 facilities that use wind energy, 47 facilities that use solar, 40 using the 

energy of small rivers, 10 facilities using biomass (3 biomass, 7 biogas), one biomazout, 2 using the energy potential 

of waste processes and 1 which uses mine gas. Also, it was noted that NERC has never refused to provide "green" 

tariff.

У реєстрі об‟єктів електроенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії знаходяться 

115 підприємств, серед яких 14 об‟єктів, що використовують енергію вітру, 47 об‟єктів, що 

використовують енергію сонця, 40 об‟єктів, що використовують енергію малих річок, 10 об‟єктів, що 

використовують енергію біомаси (біомаса – 3 об‟єкти, біогаз – 7 об‟єктів), 1 об‟єкт, що використовує 

біомазут, 2 об‟єкти, що використовують енергію скидного потенціалу технологічних процесів, 1 об‟єкт, 

що використовує шахтний газ. Також, було зазначено, що НКРЕ ще жодного разу не відмовила у 

наданні «зеленого» тарифу. 

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

1.06 U.S. will help Ukraine to develop the production of alternative fuels 1.06 Україна вивчить досвід США з розвитку виробництва біомаси та альтернативних видів палива.

Ukraine will study the U.S. experience with the development of biomass and alternative fuels. This UNN to the press 

service of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine. According to reports, the Ministry held a meeting of 

the Department for technical support and agricultural engineering and an expert in international energy statistics of 

the U.S. Agency for International Development (USAID) Robert Baumgartner.During the meeting the parties 

discussed the development of alternative fuels. According to the Director of Engineering and Technical Support and 

Agricultural Engineering Alexander, Ukraine pays special attention to cooperation with international organizations in 

the field of alternative energy. In addition, negotiators raised the issue of formation data for the national energy 

balance, GHG inventory and reporting to the Energy Community.

Україна та США домовилися про посилення спiвпрацi у виробництвi бiомаси i розвитку альтернативних 

видiв палива. Таке рiшення ухвалено пiд час зустрiчi фахiвцiв департаменту iнженерно-технiчного 

забезпечення та сiльськогосподарського машинобудування Мiнагропроду України та експерта з питань 

мiжнародної енергетичної статистики USAID Роберта Баумгартнера 30 травня. Сторони, зокрема, 

домовилися про проведення спiльних семiнарiв та консультацiй iз питань бiоенергетики, а також 

обговорили тему формування даних для нацiонального енергетичного балансу, iнвентаризацiї 

парникових газiв та звiтування перед Енергетичним спiвтовариством.

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

31.05 Action Plan for Renewable Energy will be ready by June 30 31.05 План дій з відновлюваної енергетики буде готовий до 30 червня 

According to the Director of Renewable Energy Development of the State Agency on Energy Efficiency and Energy 

Conservation Igor Kovalyov, the action plan for renewable energy will be developed and submitted to the Secretariat 

of Energy Community by June 30, as stipulated by EU Directive 2009/28/EU. The plan will contain every type of 

renewable energy by 2020 (solar, wind, hydropower and bioenergy) and ways of its development. He added that the 

main provisions of the documents should be included in the new draft of Energy Strategy of Ukraine, which is being 

revised by the Ministry of Energy and Coal Industry.

За словами директора Департаменту розвитку відновлюваної енергетики Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження Ігора Ковальова план дій з відновлюваної енергетики буде 

розроблений і наданий до Секретаріату Енергетичного Співтовариства до 30 червня, що передбачено 

Директивою 2009/28/ЕС. В цьому плані до 2020 року буде розписаний кожен вид відновлюваної 

енергетики (сонячна, вітрова, гідроенергетика та біоенергетика) та шляхи їх розвитку. Він також додав, 

що основні положення Документу мають бути враховані в новому проекті Енергетичної стратегії 

України, яка наразі переглядається Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

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

28.05 What hinders the development of Ukrainian Wind Energy 28.05 Що гальмує розвиток української вітроенергетики

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика
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Ukrainian wind energy market could have already been among the top ten world leaders but for the bureaucracy and 

various technical difficulties. However, the industry is growing fast. According to the report of the World Wind Energy 

Association, last year local wind plants managed to almost double its capacity (increase of 83 %). This brought 

Ukraine second in the world in terms of wind energy growth. The higher growth of the industry has been recorded 

only in neighboring Romania (130 % increase). Today in Ukraine 16 wind farms operate according to the "green 

tariff". The majority - in Zaporizhia, Mykolayiv and Kherson oblasts and Crimea. 277 MWt of capacity are connected 

to the grid and equipment for over 300 MWt has been installed and ready to be launched. According to the Ukrainian 

Wind Energy Association, by the end of this year, the total capacity of wind power facilities will reach fifty. 

Additionally, about 1,5 thousand  of small wind turbines are installed in private households. The biggest industrial 

players are "Wind Parks of Ukraine", Konkord Group, Windkraft Ukraine, "DTEK Wind Power."

Український ринок вітроенергетики міг би вже бути в топ-десятці світових лідерів, якби не бюрократія та 

різні технічні труднощі. Утім, галузь може похвалитися тим, що стрімко нарощує м‟язи. В Україні – 

швидкі темпи розвитку вітроенергетики. Згідно зі звітом Всесвітньої вітроенергетичної асоціації, 

місцевим вітростанціям минулого року вдалося мало не подвоїти свою потужність (зростання на майже 

83 відсотки).  Це принесло Україні друге місце у світі за показниками розвитку вітроенергетики. Швидше 

ця галузь розвивалася лише в сусідній Румунії (приріст у 130 відсотків). Нині в Україні за "зеленим 

тарифом" працюють 16 вітроелектростанцій. Більшість – у Запорізькій, Миколаївський, Херсонській 

областях і Криму.  277мегаватів потужності вже підключено до електромереж та ще понад 300 мегаватів 

- встановлені та готові до запуску. За даними Української вітроенергетичної асоціації, до кінця цього 

року загальна потужність вітрових установок зросте до півсотні. Ще близько 1,5 тисячі малих 

вітроагрегатів встановлені у приватних господарствах. Галузь розвивається насамперед завдяки таким 

компаніям, як "Вітряні парки України", Konkord Group, Windkraft Ukraine, "ДТЕК Вінд Пауер".

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

27.05 Deputies from the Party of Regions propose to Parliament to cancel "local content" requirement  27.05 Депутатам пропонують скасувати правило "місцевої складової"

A group of deputies from the Party of Regions proposed to Verkhovna Rada to revise tariffs for electricity produced 

from bioenergy facilities, as well as to remove the requirement on the use of domestic equipment, materials and 

services to build power plants that burn biomass, biogas, municipal waste, as well as biomass with fossil fuels. 

According to the proposed draft law a "green tariff" coefficient for electricity generated from waste is 3 (in the period 

from April 2013 to the end of 2019), 2.7 (beginning of 2020 until the end of 2024) and 2.4 (early 2025 - before the 

end of 2029). In addition, the paper proposed to increase the coefficients for "green tariff" for electricity from 

biomass.

Група депутатів від Партії регіонів пропонує Верховній Раді переглянути тарифи на електроенергію, 

вироблену об'єктами біоенергетики, а також скасувати вимогу про використання вітчизняного 

обладнання, матеріалів і робіт при будівництві електростанцій, що спалюють біомасу, біогаз, побутові 

відходи, а також біомасу з викопного палива. Відповідно до законопроекту, вводитися "зелений тариф" 

на електроенергію, вироблену з побутових відходів з коефіцієнтом 3 (у період з квітня 2013 до кінця 

2019), 2,7 (з початку 2020-до кінця 2024) і 2,4 (з початку 2025 -до кінця 2029). Крім того, автори 

документа пропонують підвищити коефіцієнти "зеленого тарифу" на електроенергію з біомаси.

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

26.04 Registration of the new draft law No.2946 aimed to stimulate the power generation from RES 26.04

Зареєстровано новий законопроект №2946 щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

ВДЕ

April 26, 2013 the Verkhovna Rada has registered a draft law amending some laws of Ukraine on the promotion of 

electricity from alternative energy sources (authors – MPs Medianik V.Yu., Blyznyuk A.M., Fedoryak G.D., Saldo 

V.V., Popescu. I.V). Present draft law was developed in close collaboration with the Bioenergy Association of 

Ukraine. The document is aimed at removal of the main barriers for development of bioenergy in Ukraine that exist 

in the current legislation.

26 квітня 2013 Верховна Рада України зареєструвала проект Закону про внесення змін у деякі закони 

України стосовно стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (автори – 

народні депутати Медяник В.Ю., Близнюк А.М., Федоряк Г.Д, Сальдо В. В., Попеску. І.В.). Даний 

законопроект був розроблений в безпосередній співпраці з Біоенергетичною асоціацією України. 

Документ спрямований на видалення основних бар‟єрів для розвитку біоенергетики в Україні, існуючі в 

чинному законодавстві.

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

23.05 Biofuels industry to become the most growing segment of the renewable energy industry in Ukraine in 2013 23.05

У 2013 р. біопаливна галузь стане найбільш прогресивним сегментом відновлюваної енергетики 

України

In 2013 Ukrainian biofuel industry could be leading in the renewables industry considering the number of completed 

projects and capacity of thermal and electric generationa. This forecast was made by key industry experts in Kyiv 

within the framework of the main industry event of the year - the 5th Ukrainian Biofuel Forum. The key areas of the 

Forum were covering the issues of the production and use of solid biofuels and biogas for heat and electricity, motor 

fuels with biological additives, as well as investment projects in the use of biomass as an energy source.

У 2013 р. українська біопаливна галузь за кількістю реалізованих проектів і введеним в експлуатацію 

потужностям теплової та електричної генерації може стати лідером відновлюваної енергетики. Такий 

прогноз був зроблений ключовими галузевими експертами в Києві в рамках головної галузевої події 

цього року - 5-го Українського біопаливного форуму. Ключовими напрямками роботи Форуму стали 

питання виробництва і використання твердого біопалива та біогазу для виробництва теплової та 

електроенергії, моторні палива з біологічними добавками, а також інвестиційні проекти в сфері 

використання біомаси як джерела енергії.

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

22.05 Government allows "Energomarket" to issue five-year bonds worth UAH 1.5 billion 22.05  Кабмін дозволив «Енергоринку» випустити облігації на 1,5 млрд грн

The state-run enterprise Energomarket will carry out a private issue of five-year bonds worth Hr 1.5 billion at 16.3% 

per annum, in excess to the approved figure for 2013. The Cabinet of Ministers of Ukraine approved the proposal of 

the Energy and Coal Industry Ministry of Ukraine in resolution No. 313 of May 15, 2013. According to the document, 

the purpose of this offering is the replenishment of working capital and financing activities. Interest rate does not 

exceed 16.3% per annum.

Кабінет Міністрів дозволив державному підприємству «Енергоринок», оператору оптового ринку 

електроенергії України, здійснити закритий випуск п'ятирічних облігацій на суму 1,5 млрд грн понад 

затвердженого показника кошторису на 2013 рік. Відповідне рішення закріплене розпорядженням 

Кабміну № 313 від 15 травня 2013 року. Згідно з документом, метою цього розміщення є поповнення 

обігових коштів компанії та фінансування поточної діяльності. Процентна ставка - не більше 16,3% 

річних.

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

17.05 Biofuels can replace up to 15% of imported energy in Ukraine 17.05 Біопаливо може замістити до 15% імпортованих в Україну енергоресурсів

According to the Association "Ukrainian Agribusiness Club" (UAC) biofuels that Ukraine can produce from straw and 

grains waste and oilseeds, can replace 15% of the energy supplied to the country from abroad. According UAC, the 

share of biofuels in the energy balance of Ukraine 6 times lower than that of the EU and amounts to 1.48 million tons 

from 130 million tons of oil equivalent of total primary energy supply.

За оцінками асоціації «Українського клубу аграрного бізнесу» (УКАБ) біопаливо, яке Україна може 

виробляти із соломи та відходів переробки зернових і олійних культур, може замінити 15% 

енергоресурсів, що поставляються в країну з-за кордону. За підрахунками УКАБ, частка біопалива в 

енергетичному балансі України в 6 разів нижча за аналогічний показник в ЄС і становить 1,48 млн тонн 

із 130 млн тонн нафтового еквівалента загальних поставок первинної енергії.

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

17.05 Share of biofuel six fold less in energy balance of Ukraine against European Union 17.05

На відміну від Європейського Союзу  частка біопалива в шість разів менше в енергетичному 

балансі України 

According to the energy balance data of Ukraine, out of total supply of primary energy, which is over 130 million of 

the oil equivalent for our country, biofuel is only 1.48 million tons, which is 1.14% in the energy supply structure. For 

comparison, a similar index in the EU countries makes up 6.72%.  According to Ukrainian Agribusiness Club 

estimates, judging from the volume of grain and oil-bearing crops, whose straw and the production waste can be 

used for energy production, it is possible to ensure up to 15% of primary energy consumption.

За даними енергетичного балансу України, із загального обсягу поставок первинної енергії, що 

становить більше 130 мільйонів еквівалента нафти для нашої країни, біопаливо становить тільки 1,48 

млн. тонн, що складає 1,14% в структурі енергопостачання. Для порівняння, аналогічний показник у 

країнах ЄС становить 6,72%. За даними оцінок Українського клубу агробізнесу, виходячи з обсягу зерна 

та олійних культур, чия солома і відходи виробництва можуть бути використані для виробництва енергії, 

можна забезпечити до 15% споживання первинної енергії.

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

14.05 Boilers in some regions transferred to alternative fuels 14.05 Котли в деяких регіонах переводять на альтернативні види палива

The consumption of natural gas in the housing and utility services industry of Ukraine this year will be reduced by a 

billion cubic meters, as boilers are being transferred to alternative fuels in the frames of the state program for 

revitalization of the economy in 2013-2014. Transferring boilers to alternative fuels began in Odesa, Vinnytsia, 

Rivne, Zhytomyr, Ivano-Frankivsk and other regions, and more than 150 such projects have been already 

implemented. In addition, in the municipal power system it is planned to install individual heating units and modular 

boilers, and reconstruct hundreds of kilometers of heat networks.

Споживання природного газу в галузі житлово-комунального господарства України в цьому році буде 

скорочено на мільярд кубометрів, оскільки в рамках державної програми з пожвавлення економіки в 

2013-2014 рр. котли переводять на альтернативні види палива. Переведення котлів на альтернативні 

види палива почалося в Одесі, Вінниці, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську та інших регіонах, і 

більше 150 таких проектів вже реалізовані. Крім того, в системі комунальної теплоенергетики 

планується встановлення індивідуальних теплових і блочно-модульних котелень, а також реконструкція 

сотні кілометрів теплових мереж.

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

International News Міжнародні новини

29.05 The global solar energy has achieved a total capacity of 100 GW 29.05 Світова сонячна енергетика досягла сумарної потужності в 100 ГВт

 The world added more than 31 GW of new solar photovoltaic (PV) capacity in 2012 – roughly the same amount as 

in the record-setting year of 2011 – according to a new report from the European Photovoltaic Industry Association 

(EPIA). This significant market growth came even during a period of economic crisis and industry consolidation. But 

the results of 2012 and the forecast for the coming years show clearly that Europe‟s leading role in driving the global 

PV market is coming to an end. In 2011, Europe accounted for more than 70% of the world‟s new PV installations; in 

2012 this number was around 55%. In 2013 it is almost certain that the majority of new PV capacity in the world will 

be installed outside of Europe.

Сумарна потужність геліоустановок на планеті перевищила знаковий рубіж в 100 ГВт, а бум молодої 

галузі перекинувся з Європи на інші континенти, свідчать дані Європейської асоціації фотоелектричної 

промисловості (EPIA). У 2012 рік загальна потужність діючих в усьому світі геліоенергетичних установок 

зросла на 31 ГВт. У доповіді EPIA наголошується, що сумарна потужність діючих в країнах ЄС сонячних 

батарей досягла 70 ГВт. В Італії вони забезпечують вже приблизно 7% споживаної електроенергії, у 

Німеччині - 6%, у Греції - 4%, а в Болгарії, Чехії, Бельгії та Іспанії - по 3%.

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

27.05 UK opposes binding renewable energy targets by 2030 27.05 Великобританія проти обов'язкових цілей у відновлюваній енергетиці до 2030 року

The UK has called on Europe to agree to a new plan to cut carbon emissions by 50 per cent by 2030. Ed Davey, the 

head of the British Department for Energy and Climate Change (DECC) has called on European governments to 

sign up to the target by 2015 as part of an agreement on global climate emissions. The UK also wants European 

countries to sign up to a legally binding target to cut greenhouse gas emissions by 50 per cent by 2030 but is not 

expected to back renewable energy targets for the same year. However, the UK is opposing plans to sign up to 

renewable energy targets within the EU by 2030 because it puts at risk thousands of jobs and billions of pounds of 

money earmarked for investment in renewables.

Великобританія закликала Європу схвалити новий план зі скорочення викидів вуглецю на 50% до 2030 

року. Голова Департаменту з енергетики та зміни клімату Ед Дейві закликав європейські уряди 

підписатися під цільовим індикатором ООН до 2015 року, як частиною світових зобов‟язань щодо 

викидів. Великобританія також хоче, щоб європейські країни пристали на юридично обов‟язкову мету 

скоротити викиди парникових газів на 50% до 2030 року, проте малоймовірно, що країна підтримає 

обов'язкові цілі у відновлюваній енергетиці. Лондон виступає проти планів зі встановлення в ЄС цілей у 

відновлюваній енергетиці до 2030 року, оскільки це піддає ризику тисячі робочих місць та мільярди 

фунтів стерлінгів, асигнованих для інвестицій у "зелену" енергетику.

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

24.05 Consumers in Germany shouldn't pay too much for country's shift to renewable energy 24.05 Німецькі споживачі не мають платити високу ціну за перехід до відновлюваної енергетики 

The International Energy Agency said Friday that Germany must shield its consumers from paying too much of the 

cost of its ambitious switch from nuclear power and fossil fuels toward renewable energy. The IEA also said 

Europe's biggest economy should make greater use of natural gas to smooth the transition and reduce the use of 

coal to meet its carbon reduction targets to combat climate change. Given the scale of the "Energiewende," or 

energy shift, the size of the German economy and its location at the heart of Europe, the agency said in a regular 

review that further steps are needed "to maintain a balance between sustainability, affordability and 

competitiveness."

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що Німеччина має захистити своїх споживачів від 

надмірних платежів за вартість амбіційного переходу від ядерної енергії та викопних видів палива до 

відновлюваної енергетики. У МЕА також сказали, що найбільша економіка Європи має більш широко 

використовувати природний газ, щоб пом'якшити транформацію та скоротити використання вугілля для 

виконання своєї цілі зі скорочення викидів вуглецю для подолання змін клімату. Зважаючи на масштаб 

Energiewende ("енергетичного повороту"), розмір економіки Німеччини та її розташування в серці 

Європи, агентство заявило, що для "підтримки балансу між сталістю, доступністю та 

конкурентоздатністю" потрібні подальші кроки.

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

20.05 German minister calls EU move on China solar 'grave mistake' 20.05 Німецький міністр розкритикував рішення Єврокомісії щодо китайських сонячних панелей
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http://www.dw.de/що-гальмує-розвиток-української-вітроенергетики/a-16822743?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf
http://www.dw.de/що-гальмує-розвиток-української-вітроенергетики/a-16822743?maca=ukr-rss-ukr-all-1496-rdf
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German Economy Minister Philipp Roesler said the European Commission made a "grave mistake" by agreeing to 

impose punitive import duties on solar panels from China and urged the Commission to work to prevent the eruption 

of a trade conflict. He said that China already warned the duties on solar panels would harm bilateral trade. 

Germany's BDI industry association warned at the weekend about negative consequences for Germany's export-

oriented industry of the Commission's move to impose average import duties of 47 percent on solar panels from 

China.

Міністр економіки Німеччини Філіп Рьослер заявив, що Європейська Комісія зробила "серйозну 

помилку", погодившись накласти загороджувальні імпортні мита на сонячні панелі з Китаю, і закликав 

Єврокомісію працювати, щоб не допустити розгортання торговельного конфлікту. За його словами, 

Китай вже застеріг, що мита на сонячні панелі нашкодять двосторонній торгівлі. Рьослер розповів, що 

уряд Німеччини неодноразово застерігав про наслідки імпортних мит проти китайської галузі сонячної 

енергетики.

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