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17.06 4th Energy Day: Presentations, Pictures, Videos 17.06 4-й Енергетичний День: презентації, фотографії, відео

EUEA is pleased to provide you with the presentations that have been given during the 4
th
 Energy Day. The event 

was organized by the European-Ukrainian Energy Agency (EUEA) and Conference House and took place in Kyiv on 

May 31, 2013 with the support of Schneider Electric, Arzinger Law firm, Saint-Gobain Construction, Rengy 

Development, PRT and ICPS.

ЄУЕА раді представити Вам презентації, представлені протягом 4-го Енергетичного Дня. Захід був 

організований Європейсько-українським енергетичним агентством (ЄУЕА) і Conference House та 

відбувся в Києві 31 травня 2013 з підтримки Schneider Electric, Arzinger, Сен-Гобен Будівельна, Rengy 

розвитку, PRT та ICPS.

Follow this link to see the pictures of 4th European-Ukrainain Energy Day here (in English) Для перегляду фотографій 4-го Енергетичного Дня натисніть тут 

Follow this link to see the video of 4th European-Ukrainain Energy Day here (in English) Для перегляду відео 4-го Енергетичного Дня натисніть тут 

Follow this link to see more information covering European-Ukrainain Energy Day here (in English) Більше інформації про 4-ий Енергетичний День натисніть тут 

2.07 In Lugansk People Learned how to Save Energy 2.07 Луганчани навчилися економити енергоресурси

Over UAH 1 bn of investment was attracted for energy saving needs last year in Luhansk, thus energy consumption 

was reduced by almost 863 thousand tons of equivalent fuel or UAH 2.54 bn. The main priority of the Lugansk 

Regional  authorities was the fulfilment of the Regional Energy Efficiency Programme for 2011-2015.  UAH 1.51 bn 

was attracted for the needs of energy saving over the past two years, 86% of which are private companies 

investments. 

На Луганщині торік було залучено понад мільярд гривень на потреби енергозбереження, що дозволило 

скоротити споживання енергоресурсів майже на 863 тис. тонн умовного палива на загальну суму 2,54 

млрд грн.. Одним із головних пріоритетів у діяльності органів виконавчої влади Луганської області стало 

виконання регіональної Програми енергоефективності на 2011-2015 роки. За попередніх два роки 

спільно з бізнесом вдалося залучити на потреби енергозбереження 1,51 млрд грн, з яких 86% – власні 

кошти підприємств. 

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

25.06 Increase the Energy Efficiency of Ukrainian Cities Interfere with Attraction of Credits 25.06 Підвищити енергоефективність українським містам заважають труднощі із залученням кредитів

The procedure for obtaining approval from the Ministry of Finance under the municipal credit guarantees is very 

complicated and can last for months. This was announced by the International Fund Manager E5P (Foundation of 

the Eastern European Partnership for Energy Efficiency and Environment), Anders Lund  at a seminar in Zhitomir, 

“How to share the potential of energy efficiency within Ukrainian municipalities”. During the workshop, 

representatives of international organizations, municipal leaders and heads of heating systems prompted the 

government and the Verkhovna Rada of solutions to the problems of energy efficiency, which are still the greatest.

Українські міста зіткнулися з проблемою залучення кредитів на підвищення енергоефективності - через 

складнощі при узгодженні з Мінфіном процедура може тривати місяцями. Про це заявив менеджер 

міжнародного Фонду E5P (Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та Екології) 

Андерс Лунд, виступаючи в Житомирі на семінарі "Як відкрити доступ до потенціалу енергоефективності 

українських муніципалітетів". У ході семінару представники міжнародних організацій, міські голови та 

керівники тепломереж підказували уряду і Верховній Раді шляхи вирішення проблем 

енергоефективності, які до цих пір є найбільш гострими.

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

13.06 EBRD provides €30 million for district heating infrastructure in Lviv 13.06 ЄБРР виділяє 30 млн. євро для інфраструктури теплопостачання у Львові

EBRD’s latest project in district heating modernization in the largest western Ukrainian municipality of Lviv, will 

consist of an EBRD loan of up to €20 million, supplemented  by grant funding of up to €10 million from the Eastern 

Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P). The financing package will be provided to the 

communal enterprise Lvivteploenergo, which will use the proceeds to modernise and rehabilitate the existing district 

heating infrastructure in the city. The loan will finance the introduction of individual heating substations, the 

rehabilitation and modernisation of heat distribution networks, the installation of natural gas fired mini-combined heat 

and power plants, the replacement of obsolete main transmission pipelines and the installation of necessary 

monitoring systems. The €10 million grant will be the largest grant to date provided by the E5P to a Ukrainian 

municipality. 

Останній проект ЄБРР в секторі теплопостачання, який буде виконуватися в Львові, найбільшому 

західноукраїнському муніципалітеті, буде складатися з кредитних коштів ЄБРР у розмірі до 20 млн. євро, 

доповнених грантом у розмірі 10 млн. євро з боку Східноєвропейського партнерства з 

енергоефективності та екології (E5P). Пакет фінансування буде надано комунальному підприємству 

"Львівтеплоенерго", яке використовує отримані кошти для модернізації та реконструкції існуючої 

інфраструктури централізованого теплопостачання в місті. Кредитні кошти дозволять профінансувати 

впровадження окремих теплових підстанцій, реконструкцію та модернізацію теплових мереж, установку 

газових міні-ТЕЦ для виробництва тепла та електроенергії, заміну застарілих магістральних 

трубопроводів та встановлення необхідних систем контролю. Грант у розмірі 10 млн. євро стане 

найбільшим з усіх, які до цих були надані Партнерством E5P українським муніципалітетам.

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

20.06 Mini Hydro Power Plant is to be Build in Zhytomyr Region 20.06 На Житомирщині планують побудувати нову міні-ГЕ

It is planned to build mini hydro power plant (HPP) of an average power in Zhytomyr region attracting private 

investors or keeping it in communal ownership. This was announced during the press conference presenting the 

European Sustainable Energy Week by Vladimir Deboy, Mayor of Zhytomyr. He also added that the first project on 

reconstruction of the operating HPP has already started at the private expense. Now the region is analyzing the 

possibility of constructing the hydro power plant of an average capacity in the region of Holovy Chatskogo. Moreover, 

region authorities consider offers form the private sector well as the possibility of creating communal hydro.

В Житомирській області планують побудувати міні-гідроелектростанцію (ГЕС) середньої потужності, 

залучивши кошти приватного інвестора або залишивши її в комунальній власності. Про це в ході прес-

конференції, присвяченій презентації Європейського тижня сталої енергетики, зазначив мер Житомира 

Володимир Дебой. ЗА його словами перший проект по відновленню колись працюючої ГЕС вже 

розпочатий, в районі вул. Жукова міні-ГЕС вже відновлюється за рахунок приватних інвестицій. Зараз 

обасть розглядає економічне обґрунтування, щоб в районі Голови Чацького побудувати також ГЕС 

середньої потужності. Причому є зацікавленість приватного сектору, а також розглядається можливість 

створення комунальної ГЕС.

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

26.06 6 MW Biofuel Thermal Power Plant to be Built in Lviv Region 26.06 Біопаливну ТЕС потужністю 6 МВт побудують на Львівщині

It is planned to build a biofuel power plant in the village of Obroshyno (Lviv region). Wood chips and straw will be 

used as fuel for the station together with wood of energy willow, which were planted in advance by "Bioaspekt" 

company this year in the village of Basivka on the low fertility soil area of 109 hectares. The capacity of the plant will 

amount 6 MW. The plant will operate according to the "green" tariff conditions.

У селі Оброшино (Львівська область) планується побудувати електростанцію, що працює на біопаливі. 

Як паливо станція буде використовувати деревну тріску і солому. На новій теплоелектростанції також 

будуть застосовувати енергетичну вербу, яку цього року в селі Басівка на землях з низькою родючістю 

площею 109 га засадило підприємство "Біоаспект". Потужність ТЕС повинна скласти 6 МВт. Працювати 

електростанція буде за «зеленим» тарифом.

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

21.06 Portuguese Company to Finish Third Solar Power Plant in Vinnytsia Region in June 21.06 Португальська компанія завершує третю сонячну електростанцію у Вінницькій області

Martifer Solar, a member of the Portuguese group Martifer SGPS, completed the construction of land-based network 

of solar power plants (SPP) with the installed capacity of 5 MW in Tomashpil, in the Vinnytsia region, in June 2013. 

Rengy Development Group initiated the construction, the project itself was financed by the European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD). The new power plant that consists of 20 thousand photovoltaic modules 

will annually produce 5,740,000 kWh of clean electricity and prevent the emissions of more than 5 million tons of 

carbon dioxide.

Martifer Solar, що входить в португальську групу Martifer SGPS, завершує будівництво наземної 

мережевої сонячної електростанції (СЕС) встановленою потужністю 5 МВт в Томашпільському районі 

Вінницької області. Замовником будівництва виступила група Rengy Development, а фінансує проект 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Нова електростанція, складається з 20 тис. 

фотоелектричних модулів, буде щорічно виробляти 5740000 кВт-год екологічно чистої електроенергії та 

запобігати викиди в атмосферу більше 5 тис. тонн вуглекислого газу.

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

20.06 "Tokmak Solar Energy" SPP Increased Capacity Up to 10 MW 20.06

"Токмак Солар Енерджі" збільшило потужність геліоелектростанції в Запорізькій області до 10 

МВт

"Tokmak Solar Energy" LLC launched the third phase of solar power plant in the Tokmak district of Zaporizhya 

region with the capacity of 6 MW. The total installed capacity of the facility increased to 10 MW. It was reported that 

the first phase of SPP "Tokmak Solar Energy" (1.5 MW), was launched in October 2012, the second (2.5 MW) - in 

February 2013. Total investment in the project is about USD 40 mln, the payback period - 4.5 years.

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

Запорізької області потужністю 6 МВт. При цьому загальна встановлена потужність об'єкта збільшена 

до 10 МВт. Як повідомлялося, перша черга геліоелектростанції "Токмак Солар Енерджі" (потужністю 1,5 

МВт) була запущена в жовтні 2012 року, друга (потужністю 2,5 МВт) - у лютому 2013 року. Загальні 

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

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

18.06 Ekotechnik Praha to Build 2 SPP Worth UAH 80 Million in Ukraine 18.06 Ekotechnik Praha побудує в Україні 2 геліоелектростанції вартістю 80 млн грн.

In 2013 a group of companies Ekotechnik Praha will begin the construction of two solar power plants in Krivoy Rog 

and Shyroke districts of the Dnipropetrovsk region. Investment in the construction of the plant will amount to more 

than UAH 80 million. The project will create about 200 working places. Ekotechnik Praha plans to build solar power 

plants in Kyiv, Dnipropetrovsk, Zakarpattya, Vinnytsya, Khmelnytsk and other regions.

Група компаній Ekotechnik Praha в 2013 році почне будівництво двох сонячних електростанцій в 

Криворізькому та Широківському районах Дніпропетровської області. Інвестиції у спорудження станцій 

складуть більше 80 млн грн. Реалізація проекту дозволить створити додатково близько 200 робочих 

місць. Ekotechnik Praha планує будівництво сонячних електростанцій в Київській, Дніпропетровській, 

Закарпатській, Вінницькій, Хмельницькій та інших областях.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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14.06 "Solar Energy Plus" Increased the Capacity of its Plant in Zakarpatya 14.06 "Сонячна енергія плюс" збільшила потужність своєї електростанції на Закарпатті до 15,5 МВт

"Solar Power Plus" LLC has completed the construction of the second stage of SPP in Uzhgorod district of 

Zakarpatya region, increasing its capacity from 5.4 MW to 15.49 MW. National Electricity Regulatory Commission 

(NERC) has already adjusted the capacity of generating equipment of "Solar Energy Plus".

ТОВ "Сонячна енергія плюс" завершило будівництво другої черги геліоелектростанції в Ужгородському 

районі Закарпатської області, збільшивши її потужність з 5,4 МВт до 15,49 МВт. Національна комісія 

регулювання енергетики (НКРЕ) у четвер скоригувала потужність генеруючого обладнання "Сонячної 

енергії плюс".

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

12.06 The Official Opening of the Solar Power Plant "Dunaiska" was Held in the Odessa Region 12.06 Офіційне відкриття сонячної електростанції "Дунайська" відбулося в Одеській області

The official opening of the solar power plant "Dunaiska" was held in Artsyz district of Odessa region. Solar Power 

Plant "Dunaiska" will produce 54,399 megawatt-hours of electricity per year, which will reduce carbon dioxide 

emissions by 44 000 tonnes per annum. As of today it is the second solar power station in Odessa region.

У Арцизькому районі Одеської області відбулося офіційне відкриття сонячної електростанції 

"Дунайська". Сонячна електростанція «Дунайська» вироблятиме 54,399 мегават-годин електроенергії на 

рік, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу до 44 000 тонн на рік. На сьогоднішній день це 

друга сонячна електростанція в Одеській області.

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

Вітрова енергетика

21.06 EUR 138 mln Received for the Second Phase of the Botievo Wind Farm 21.06 Для другої черги Ботієвської вітроелектростанції отримано кредит сумою 138 мільйонів євро

The company "Wind Power", engaged in the construction of Botievo wind power (Pryazovskyi district), has attracted 

EUR 138 for the second phase of WPP, the construction completion is scheduled for 2014.10 years term loan by the 

LandesBank Berlin is aimed at financing the second phase of Botievo wind farm. The second phase that is to be 

constructed on the coast of  the Azov Sea includes 35 modern wind turbines Vestas V-112, with total capacity of 105 

MW.  

Компанія "Вінд Пауер", що займається будівництвом Ботієвської вітроелектростанції (Приазовський 

район) залучила 138 млн євро для другої черги ВЕС, будівництво якої планується завершити в 2014 

році. Банком-інвестором виступив LandesBank Berlin, один з найбільших банків Німеччини. Другий етап 

будівництва передбачає спорудження на березі Азовського моря 35 сучасних вітроустановок Vestas V-

112 загальною потужністю в 105 МВт.

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

17.06 The Problem of Small Wind Energy in Ukraine is the Lack of "Green" Tariff 17.06 Проблемою малої вітроенергетики в Україні є відсутність "зеленого" тарифу

According to a member of the Ukrainian Wind Energy Association (UWEA) Mykola Savchuk, the biggest problem of 

small wind energy by far is the inability to sell the produced electricity  at "green" tariff. As he said, the current Law 

"On Electric Power Industry" presumes selling electricity generated in households using solar panels, however, at 

the same time such possibility is not provided for small wind energy facilities. As noted by the expert, Ukrainian wind 

generators have the advantage over foreign, despite some difficulties. Ukrainian mini wind farms are designed for 

wind speed of 8 m / s, which is more acceptable for European climatic conditions.

За словами члена правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Миколи Савчука на 

сьогоднішній день найбільшою проблемою малої вітроенергетики є неможливість продавати вироблену 

електроенергію за "зеленим" тарифом. Як зазначив він, чинний Закон "Про електроенергетику" надає 

можливість продавати електроенергію, вироблену в домогосподарствах за допомогою сонячних 

панелей, в той же час для об'єктів малої вітроенергетики така можливість не передбачена. В той же 

час, як зауважив експерт, українські вітроагрегати мають перевагу над іноземними, незважаючи на певні 

труднощі. Українські міні-ВЕС спроектовані на швидкість вітру 8 м/с, що більш прийнятна для 

європейських кліматичних умов.

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

14.06 "Wind Parks of Ukraine" Built the First Stage of Krasnodon Wind Farm 14.06 "Вітропарки України" побудувала першу чергу Краснодонської ВЕС потужністю 5 МВт

Group of companies "Wind Parks of Ukraine" has built the first stage of Krasnodon wind farm (WPP) in Krasnodon 

district of Lugansk region, there will be two generators FL 2500-100 installed with the total capacity of 5 MW. The 

next step of "Wind Parks of Ukraine" is to complete work on two more wind generators that are already installed at 

Krasnodon WPP site and apply for capacity adjustment and "green tariff" to NERC. The planned capacity of 

Krasnodon WPP is 25 MW. Turbines of Ukrainian production were used during the construction to follow the "local 

content" rule.

Група компаній "Вітропарки України" побудувала першу чергу Краснодонської вітрової електростанції 

(ВЕС) в однойменному районі Луганської області у складі двох генераторів FL 2500-100 загальною 

потужністю 5 МВт. Надалі, "Вітропарки України" мають намір завершити роботи ще по двом 

вітрогенераторах, які вже змонтовані на майданчику Краснодонської ВЕС і звернутися в НКРЕ за 

коригуванням потужності і "зеленим тарифом". Запланована потужність Краснодонської ВЕС - 25 МВт. 

При будівництві об'єкта використовувалися турбіни українського виробництва, відповідноправила 

"місцевої складової".

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

1.07 Legislative Сhanges to LED Street Lights Help to Save UAH 2 bn till 2020 1.07 Законодавчі зміни щодо світлодіодів допоможуть заощадити 2 млрд. грн. до 2020 року

The Cabinet of Ministers of Ukraine amended the Annexes 2 and 3 of the State Target Scientific and Technical 

Program "Energy Saving LED Light Sources Development and Lighting Systems Implementation". The 

implementation of these standards will save, starting from 2014, at least 500 million kWh of electricity and this value 

will be doubled each subsequent year. These measures will save  about UAH 250 mln in 2014 and UAH 2 bn in 

2020 at a cost of electricity of UAH 0.5 per kWh.

Кабінет Міністрів вніс зміни у додатки 2 і 3 Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і 

впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі". 

Реалізація прийнятих норм дозволить заощадити, починаючи з 2014 року, не менше 500 млн. кВт-год 

електроенергії і подвоювати цю величину в кожному наступному році. Це забезпечить економію коштів 

від зменшення витрат на електроенергію близько 250 млн. грн. у 2014 році та до 2 млрд. грн. в 2020 

році при вартості електроенергії 0,5 грн. за кВт-год. 

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

1.07 More than 230 Energy Efficiency Projects Being Implemented in Ukraine 1.07 В ЖКГ запроваджується більше 230 енергоефективних проектів

"The Government is very active in attracting funds from international financial institutions. Specifically, there are 14 

cities of Ukraine involved into the "Urban Infrastructure Development” project of the World Bank with project costs of 

$ 140 million" - said Deputy Prime Minister Alexander Vilkul during the Ministry of Regional Development board 

meeting in Lviv. Those are about 230 energy efficiency projects in the field of construction and communal services 

(HCS) with the most progress in Lviv (16 projects), Ivano-Frankivsk (12 projects), Khmelnitsky (11 projects) and 

Chernivtsi (11 projects) regions. Given that the majority of the Ukrainian regions did not develop the mechanism of 

dealing with the mentioned projects   Alexander Vilkul also entrusted the Ministry of Regional Development, 

Construction and Communal Services of Ukraine with provision of systematic coordination and methodological 

support to boost implementation of the energy-saving projects in communal sector.

"Урядом проводиться активна робота щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій. 

Зокрема, вже у 14 містах України реалізується проект Світового банку "Розвиток міської 

інфраструктури". Вартість проекту – 140 млн. дол.", – сказав Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул на 

засіданні колегії Мінрегіону у Львові. А це приблизно  230 проектів з енергоефективності в сфері 

житлово-комунального господарства (ЖКГ), що найбільш активно розвиваються у Львівській (16 

проектів), Івано-Франківській (12 проектів), Хмельницькій (11 проектів), Чернівецькій (11 проектів) 

областях. Зважаючи на те, що у більшості регіонів не налагоджено системної роботи щодо 

впровадження таких проектів, Олександр Вілкул доручив Мінрегіону надавати системну координаційну 

та методичну підтримку щодо впровадження енергозберігаючих  проектів в ЖКГ.

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

27.06 Cabinet Approved the Action Plans for the Implementation of the Energy Community Directives 27.06 Кабмін затвердив плани заходів з імплементації директив Енергетичного Cпівтовариства

Cabinet of Ministers of Ukraine approved the action plans for the implementation of Energy Community 

environmental directives. The authorities responsible for the implementation of the action plans (Ministry of Energy 

and Coal Industry, Ministry of Economic Development, and NERC) should report on the progress quarterly to the 

State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving so they would be able to inform the Secretariat of the Energy 

Community on the status of implementation of mentioned directives. They (including State Agency on EE and 

Energy Saving) are also responsible for drafting a legal mechanism by December 31, 2013 for the establishment of 

national indicative targets 2023 for the electric energy consumption, produced from renewable energy sources.

Кабмін затвердив плани заходів з імплементації екологічних директив Енергетичного співтовариства. 

Відповідальним за виконання планів заходів (а саме Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, 

Держенергоефективності та НКРЕ), затверджених цим розпорядженням, доручено подавати 

щоквартально до 10 числа наступного місяця Державному агентству з енергоефективності та 

енергозбереження інформацію про хід їх виконання для інформування Секретаріату Енергетичного 

співтовариства про стан імплементації зазначених директив. Їм також доручено до 31 грудня 2013 р. 

розробити проект нормативно-правового акта з питань встановлення національних орієнтовних цілей 

до 2023 на споживання електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.

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

26.06 It is Important to Prevent the Monopolization of Renewable Energy in Ukraine 26.06 В Україні важливо не допустити монополізації ринку відновлюваної енергетики

During the Ukrainian-Lithuanian video-conference on energy efficiency and development of alternative sources of 

energy president of the Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs (USPP) Anatoly Kinah noted that there is 

some monopolization of Ukrainian market of renewable energy. According to him, it is necessary to find the balance 

in the national market and create conditions that will focus on the development of competition.

В ході українсько-литовської відеоконференції з питань енергоефективності та розвитку альтернативних 

джерел енергії президент Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП) Анатолій Кінах 

зазначив, що в Україні спостерігається певна монополізація ринку відновлюваної енергетики. За його 

словами, потрібно знаходити баланс національного ринку і створювати умови, які будуть направлені на 

розвиток конкуренції.

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

26.06 Shell Attracts the Public to the Environmental Condition Assessment of Yuzivska Deposit Area 26.06 Shell залучить громадськість до оцінки екологічного стану Юзівської площі

Shell Expert Council announced the winners of the grant contest on assessment of the ecological condition of 

Yuzivska deposit  area. The study will be the opening phase of the project for exploration and the search for 

hydrocarbons of Yuzivska deposit area within the production sharing agreement, signed on January 24, 2013. The 

purpose of the preliminary examination is minimization of the harful impact on the environment during actual 

implementation of the Yuzivskiy project.

Експертна рада визначила переможців конкурсу на отримання грантів від компанії "Шелл" для 

проведення оцінки екологічного стану Юзівської ділянки, повідомляють у прес-служба компанії. 

Дослідження стане початковим етапом реалізації проекту з геологорозвідки та пошуку вуглеводнів на 

Юзівській ділянці в рамках угоди про розділ продукції, укладена 24 січня 2013 року. Мета попередньої 

експертизи - мінімізувати вплив на навколишнє середовище під час практичної реалізації Юзівського 

проекту.

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

25.06 Renewable Energy to Help Solving the Problem of Power Supply for the Odessa Region 25.06 Відновлювана енергетика допоможе вирішити проблеми енергопостачання Одеської області

According to co-chairman of the "Fund of Energy Strategies" Dmitry Marunych, the implementation of renewable 

energy projects in Odessa area will improve the quality of energy supply of such energy-deficient region and solve 

the problem of electricity supply disruptions. He says that implementation of such projects is accompanied by the 

modernization of the grid, meaning transmission lines and electrical substations, which positively affects the stability 

and reliability of power supply for both industrial and domestic consumers.

За словами Дмитра Марунича, співголови "Фонду енергетичних стратегій", реалізація проектів 

відновлюваної енергетики в Одеській області підвищить якість енергопостачання споживачів даного 

енергодефіцитного регіону і вирішить проблему перебоїв з поставками електроенергії. За його словами, 

реалізація подібних проектів супроводжується модернізацією мережевого господарства у вигляді ліній 

електропередачі та електричних підстанцій, що позитивно позначається на надійності і стабільності 

енергопостачання як промислових, так і побутових споживачів.

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

20.06 Foundation E5P to Sign New Contracts for Projects in Ukraine 20.06 Фонд E5P підпише нові контракти для реалізації проектів в Україні

Eastern European Partnership on Energy and Environment (E5P) Foundation plans to sign two contracts for energy 

efficiency projects implementation in Ukraine by the end of August 2013. This was announced during the press 

conference presenting the European Sustainable Energy Week by Anders Lund, Head of E5P. "We operate for 

about 20 months in Ukraine. We have already signed 5 contracts and expect two more deals till the end of the 

summer 2013. From an economic prospective, these five projects will help to save 15 million euros annually," - he 

said, not specifying the essence of new projects. Anders Lund reported that as of today, Ukraine has already 

received 10 million euros from the Fund.

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) планує до кінця серпня 

підписати два контракти для реалізації енергоефективних проектів в Україні. Про це в ході прес-

конференції, присвяченій презентації Європейського тижня сталої енергетики, зазначив керівник E5P 

Андерс Лунд. "В Україні Фонд працює близько 20 місяців. Ми підписали 5 різних контрактів, і до кінця 

літа плануємо підписати ще два. З економічної точки зору ці 5 проектів допоможуть зекономити 15 млн. 

євро щорічно", – сказав він, не уточнюючи суть нових проектів. Андерс Лунд повідомив, що станом на 

сьогодні Україна вже отримала від фонду 10 млн. євро.

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

19.06 Crimea to Increase the Capacity of Solar Power Plants by 150 MW in 2013 1906 У 2013-му Крим збільшить потужність сонячних електростанцій на 150 МВт

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Wind power
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Crimean authorities intend to put into operation new solar power plants of 150 MW apacity and new wind farms of 30 

MW capacity this year. Growing "green" power generation capacity helps to reduce gas consumption and save 

significantly on gas imports. In particular, building of new power plants that use renewable energy sources last year 

helped to reduce gas consumption in the peninsula by 80 million cubic meters.

Влада Криму має намір ввести цього року 150 МВт нових сонячних потужностей, а також 30 МВт - 

вітряних. Нарощування «зелених» енергогенеруючих потужностей дозволяє знизити споживання газу, 

відповідно - значно заощаджуються кошти на імпорті газу. Зокрема, поява нових електростанцій, що 

працюють на ВДЕ, торік дозволило знизити споживання газу на півострові на 80 млн кубометрів.

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

18.06 Mykolayiv Region- the Third in the Development of Alternative Energy in Ukraine 18.06 Миколаївщина - третя в Україні з розвитку альтернативної енергетики

Mykolayiv region is the third in the development of renewable energy sources after Crimea and Odessa region. 

However, by the end of this year, the governors of the region intend to increase its performance in the area of 

"green" energy significantly by implementing new projects in several areas of the region due to the number of sunny 

days per year in the area, which is about 265. In the second quarter of the year the investments in energy 

development sector in the region amounted to UAH 1.4 bn.

Миколаївщина поступається з розвитку ВДЕ тільки Криму та Одеській області. Однак до кінця поточного 

року область має намір значно збільшити свої показники у сфері «зеленої» енергетики, реалізувавши 

нові проекти в кількох районах області. Зокрема, кількість сонячних днів у році на території нашої 

області становить приблизно 265. За другий квартал поточного року обсяг інвестицій у розвиток 

енергетики регіону склав 1,4 млрд грн.

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

17.06 Ukraine Ranked 2nd in the World in Terms of Growth of Wind Energy 17.06 Україна на 2 місці в світі за темпами зростання вітроенергетики 

Chairman of the Ukrainian Wind Energy Association (UWEA) Andrew Konechenkov said that Ukraine ranks second 

in the world in terms of growth of wind power industry. According to Andrew Konechenkov current installed capacity 

of wind power generation exceeds 300 MW, making Ukraine a leader among post Soviet Union countries. Among 

the challenges faced by wind power industry are the uncertainty of the future capacity of Ukrainian energy systems , 

requirements for "local content", requirement for wind turbines manufacturing, high interest rates and high political 

risks.

Голова правління Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) Андрій Конеченков зазначив, що 

Україна займає друге місце в світі за темпами зростання вітроенергетичної галузі. За інформацією 

Андрія Конеченкова, на сьогодні встановлена потужність вітрогенерації перевищила 300 МВт, завдяки 

чому Україна стала лідером на пострадянському просторі. Серед проблем, з якими сьогодні 

зіштовхується вітроенергетична галузь, – невизначеність із перспективними можливостями 

енергосистем України щодо підключення нових потужностей, вимоги щодо "місцевої складової" при 

виробництві вітроагрегатів, високі кредитні ставки та високі політичні ризики.

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

13.06 Ukraine has implemented about 530 energy saving projects 13.06 В Україні реалізується близько 530 проектів з енергозбереження

Minister of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Oleg Proskuryakov, noted that 530 energy saving projects in 

social institutions and 6 large-scale projects are being implemented in 24 regions of Ukraine. The Minister said that 

partially these projects are implemented refering to the Japanese experience; among them: the renovation of the 

access to the drinking water in Lugansk region, the increase  of the district healing in Donetsk region, new trains for 

the Kyiv subway. Ukrainian-Japanese experience became the first case in the world introducing Kyoto Protocol 

foreign economic mechanisms in action.

Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков зазначив, що на сьогодні у 24 регіонах 

України реалізується 530 проектів з енергозбереження у закладах соціальної сфери та 6 

великомасштабних проектів. За словами міністра, дані проекти реалізуються в тому числі і з залученням 

японського досвіду; серед них: для певної частини населення Луганської області буде вирішено питання 

питної води, для жителів Донецької області –  якісного опалення, в Київському метрополітені з’являться 

нові потяги. Досвід України та Японії став першим у світовій практиці впровадження зовнішніх 

економічних механізмів Кіотського протоколу.

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

12.06 Direct Response on Biomass 12.06 Пряма відповідь біомасі

VRU Committee on Environmental Policy, Natural Resources Utilization and Chernobyl Outcome Liquidation 

recommended rejecting a bill “On Amendments to some laws of Ukraine on stimulation of the energy generation 

from RES” (reg. #2946) on 5 June 2013 during the working meeting. It was stated that current "green" tariff for 

electricity generated from wind, solar, biomass and small hydro, was created for environmentally friendly energy and 

annual cost reduction in this sector. However, the experience of the EU with regard to solid waste indicates high risk 

of environmental pollution, high costs of power generation, thus it will not stimulate opportunities to develop the 

production of cheap electricity after the expiration of the "green" tariff. 

Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує відхилити законопроект про внесення змін до деяких 

законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 

(реєстраційний №2946). В ході обговорення 5 червня 2013 року було відзначено, що визначене на 

сьогодні застосування "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру, сонця, з 

біомаси та малими ГЕС, обґрунтовується екологічною чистотою цих енергоносіїв та щорічним 

зниженням собівартості такої електроенергії. Досвід країн ЄС стосовно твердих побутових відходів 

свідчить про високі ризики забруднення навколишнього середовища, витратність цього виду генерації 

електроенергії, тому її стимулювання не дасть можливості розвивати виробництво дешевої 

електроенергії після закінчення строку дії "зеленого" тарифу.

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

11.06 Electric Engines Will not Take over Fuel Ones. The Question if Biofuel Will Take over Petrol? 11.06

Електродвигуни не замінять ті, що працюють на пальному. Питання чи біопаливо зможе 

замінити звичайне? 

While EU is thinking about the energy strategy, they neglect the impact of electro-cars staking on biofuels while 

reaching the ambitious 10% renewable energy in transportation. Ukraine’s goal in the sector is 10% as well. That 

number was discussed during the round table “National Action Plan on Renewable Energy till 2020”on 5 June 2013 

organized by Ukrainian Chamber of Commerce. Find the controversial resolution. At the meeting Mr. Geletukha, 

Head of the Board at Bioenergy Association of Ukraine stated that we would fail our own 10% commitment on the 

renewables in transport sector. However, Mr. Dubovyk, the Deputy Minister on Energy and Coal Industry reassured 

that “EU will not apply the fines since they won’t meet the rate of 10% themselves. 

Під час розробки енергетичної стратегії ЄС не покладають великих надій на електромобілі, натомість 

роблять ставку на біопаливо для досягнення досить амбіційної цілі досягнути 10% використання 

відновлювальної енергії в транспорті. Українська ціль у транспортному секторі також 10%. Той показник 

обговорювався на круглому столі «Національний план дій з відновлювальної енергетики на період до 

2020 року» 5-го червня 2013 року, організованому Українською торгово-промисловою палатою. На 

зустрічі пан Гелетуха, Голова ради Біоенергетичної асоціації України, зазначив, що Україні не виконати 

власно проголошене зобов’язання в 10%  використання відновлювальної енергії в транспорті. Тим не 

менш, Пан Дубовик, заступник міністра палива та вугільної промисловості запевнив, що “ЄС не 

накладатиме жодних санкцій, адже самі не зможуть виконати показник у 10%”.

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

7.06 Ukraine has Slipped 10 Places in the Ranking of Investment Attractiveness for Renewable energy 7.06 Україна скотилася на 10 позицій в рейтингу інвестпривабливості у відновлювану енергетику

According to the tenth Renewable Energy country attractiveness index published by "Ernst & Young", the main 

factors for investors are the demand for electricity, the availability of natural resources, the cost of technology, the 

availability of funding and competitiveness in the international market. In the ranking of most attractive countries for 

investment in alternative energy, Ukraine has moved from 29 th to 39 th place during last three months, however, it 

is still ahead of many developed countries. 

Відповідно до десятої ювілейного Індексом привабливості країн для інвестицій у відновлювану 

енергетику, підготовленому компанією «Ернст енд Янг», основними факторами для інвесторів є попит 

на електроенергію, наявність природних ресурсів, вартість технологій, доступність фінансування та 

конкурентоспроможність на міжнародному ринку. У рейтингу країн, найбільш привабливих для 

інвестування в альтернативну енергетику, Україна за три місяці перемістилася з 29-го на 39-е місце, 

однак, все ще випереджає багато розвинених країн.

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

6.06

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 6.06

Мільйони євро західної допомоги на розвиток енергоринку можуть виявитися марними через 

бездіяльність української влади

Mr. Kopac, Director of the Energy Community Secretariat during the 4
th
 European-Ukrainian Energy Day said that 

unfortunately, Ukraine’s market developed not in the way EU 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.

Янеш Копач, Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства під час 4-го Європейсько-

Українського Енергетичного Дня заявив, що на жаль, сьогодні в Україні все розвивається не так, як 

очікував Євросоюз. 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 слабко.

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

International News Міжнародні новини

1.07 WWEA's World Wind Energy Report 2012 is Available Now 1.07 Річний звіт за 2012 Всесвітньої асоціації вітрової енергії доступний вже зараз

The World Wind Energy Association has published one of its flagship publications - the World Wind Energy Report 

2012. The World Wind Energy Report 2012 gives an updated and comprehensive overview of the status of wind 

power in the world, by the end of the year 2012. The report includes a statistical overview and a table with 100 

countries which are today using wind power for electricity generation.

Всесвітньої вітроенергетичної асоціації опублікував одну зі своїх основних публікацій – Світовий звіт по 

вітровій енергетиці за 2012 рік. Звіт надає оновлений і всебічний огляд стану вітроенергетики в світі, до 

кінця 2012 року. Доповідь включає в себе статистичний огляд 100-та країн, які сьогодні використовують 

енергію вітру для виробництва електроенергії.

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

25.06 Solar Power Stations Should be Located in the Shade 25.06 Сонячні електростанції краще розміщувати в тіні

Researchers from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, United States, analyzed the environmental effectiveness 

of solar and wind power. It was found that, often, this type of station is conveniently located in an area which, at first 

glance, is not the most suitable for this type of alternative energy. In Indiana and Pennsylvania, which are 

traditionally considered to be less attractive to projects in the field of alternative power, most of the electricity is 

generated by burning coal, which is one of the most “dirty” methods. Researchers state that taking into account the 

atmosphere recommencement and  reduced carbon dioxide emissions the major economic impact of alternative 

energy can be higher at the locations, where power plants do not give maximized output to one million dollars of 

capital investment. Scientists believe that Government subsidies for the development of solar energy and building 

new wind turbines should be provided not only for the sake of power expansion in GWh but for the replacement of 

environmentally hazardous coal power plants.

Дослідники з університету Карнегі-Меллон у Піттсбурзі, США, проаналізували екологічну ефективність 

сонячних і вітроелектростанцій. Виявилося, що часто такого роду станції зручно розташовувати в 

районах, на перший погляд, не зовсім відповідних для даного виду альтернативної енергетікі. На думку 

дослідників, з урахуванням оздоровлення атмосфери і зниження викидів вуглекислого газу економічний 

ефект від альтернативної енергетики може бути більшим зовсім не там, де електростанції дають 

максимальну потужність на мільйон доларів капітальних вкладень. Вчені вважають, що урядові субсидії 

на розвиток сонячної енергетики і споруду нових вітрогенераторів повинні виділятися не так заради 

нарощування потужності в гігаватах, скільки заради витіснення екологічно небезпечних вугільних 

електростанцій.

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

20.06 Solar Power Conquers Asia 20.06 Сонячна енергетика підкорює Азію

One of the world's most important solar power conferences, Intersolar Europe in Munich, comes at a crucial time for 

the solar industry. The industry's growth in Europe is slowing while other markets are booming. Until now, Europe 

was the center of the booming worldwide solar economy, with about 70 percent of the planet's solar power plants 

installed in Europe at the end of 2012. But this year, the industry expects Europe to grow only slightly in solar power, 

especially in the established markets of Germany and Italy, especially because feed-in tariffs for solar power 

producers are reducing.

Сонячна енергетика переживає одночасно і кризу - в країнах Євросоюзу, і бум - в Азії. На ярмарку 

Intersolar у Мюнхені представники галузі обговори її перспективи. Сонячна енергетика найактивніше до 

цього часу розвивалася саме в Європі - тут станом на початок 2013 року працювали близько 70 

відсотків усіх фотоелектричних установок світу. Проте спеціалісти галузі прогнозують, що 2013 року 

приріст генеруючих потужностей у Європі буде мінімальним, особливо в Німеччині та Італії. Річ у тім, що 

в цих країнах різко скоротили державні дотації для тих, хто виробляє електроенергію за допомогою 

сонячних батарей.

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

17.06 By the End of the Year Global Wind Energy Capacity to be Equal to 114 NPPs 17.06 До кінця року потужність світової вітроенергетики дорівнюватиме потужності 114 АЕС
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Industry figures show that by the end of the year the world will have enough wind turbines to generate more than 300 

gigawatts of power - the equivalent of 114 nuclear power plants. Since Brazil, China, Mexico and South Africa 

develop wind plants, these numbers show only modest growth comparing to the last year, when the overall total 

capacity was just over 280 gigawatts. Europe, which has led the world on wind, still represents around a third of all 

capacity, with more than 100 gigawatts, but its growth has been stalled by uncertainty as financial crisis has meant 

abrupt changes to subsidy regimes.

Вже до кінця року світ матиме достатньо вітрових турбін, щоб генерувати більше 330 ГВт електроенергії 

– еквіваленту 114 атомних електростанціяй, показують галузеві підрахунки. З розвитком потужностей у в 

Бразилії, Китаї, Мексиці та Південно-Африканській Республіці, згадані цифри свідчать про помірне 

зростання в порівнянні з попереднім роком, коли загальна потужність становила трохи більше 280 ГВт. 

Європа, яка минулоріч лідирувала у світовій вітроенергетиці, все ще представляє близько третини всіх 

потужностей (більше 100 ГВт), проте зростання у регіоні зупинилося через невизначеність, адже 

фінансова криза зумовила різкі зміни режимів підтримки.

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

13.06 Biofuel Exchange to be Created in Lithuania 13.06 В Литві створять біопаливну біржу

Already in the autumn of 2013 new biofuel exchange model will be launched in Lithuania – heat and electricity 

producers will have to purchase biofuels only through exchange. Politicians say that this new biofuel exchange 

model will ensure transparency in the market, reduce biofuel price, and create better conditions for small producers 

to sell their goods. However, biofuel producers think that such forced drive to use biofuel exchange does not help 

but harms.

Вже восени 2013 року в Литві буде запущена нова модель торгівлі біопаливом – виробники тепла та 

електроенергії повинні будуть купувати біопалива тільки через біржу. Політики кажуть, що нова модель 

торгівлі біопаливом забезпечить прозорість на ринку, знизить ціни та створить кращі умови для продажу 

малими виробниками їх товарів. Проте виробники біопалива вважають, що такий примусовий захід не 

допоможе, а скоріше нашкодить.

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