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EUEA-news

31.07 EUEA Welcomes a New Member – Energy Industry Research Center 31.07 ЄУЕА вітає нового члена Асоціації – Центр досліджень енергетики

Energy Industry Research Center is a team of professional analysts and practicing pros in Energy industry and 

Public Utilities (Housing and Communal Services) sector focusing their efforts on collecting, analyzing and 

promotion of information about Energy industry. EIRC vision is promotion of objective, reliable and clear information 

about the real state of Ukrainian Energy industry within general public is one of company's main goals.

Центр досліджень енергетики - це команда професійних аналітиків і дослідників, а також професіоналів-

практиків у сфері енергетики і ЖКГ, котрі сконцентрували свої зусилля на зборі, аналізі та популяризації 

інформації про енергетику. Однією з головних цілей для коипанії є донесення об'єктивної та зрозумілої 

інформації про стан справ в українській енергетиці до громадськості. 

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

4.07 EUEA Chairman of the Board Spoke about Biofuel Prospective in Ukraine 4.07 Голова Ради ЄУЕА виступив щодо перспектив біопалива в Україні

Dave Young, EUEA Chairman of the Board participated in the Seminar “Sustainable Biomass Certification: 

Ukrainian Experience and Biofuel EU Policy Development” organized by GIZ and Institute for Economic Research 

and Policy Consulting. The seminar touched a lot of actual issues that require immediate act. In relation to the 

biomass market of the future Dave Young commented: "That whilst sustainability was very important, it might be 

more important to not put the horse before the cart and resolve the real legislative issues affecting bioenergy in 

Ukraine before rushing to put measures in place to improve and stabilize it".

Дейв Янг Голова ради ЄУЕА взяв участь у семінарі «Сертифікація сталості біомаси:досвід України та 

розвиток біопаливної політики ЄС», організованій GIZ та Інститутом економічних досліджень і 

політичних консультацій. Семінар торкнувся багатьох актуальних питань, які вимагають негайних дій. 

Щодо ринку біомаси майбутнього Дейв Янг відзначив: «Що, хоча сталий розвиток є дуже важливим, 

набагато важливішим може бути не ставити коня перед возом і вирішувати реальні законодавчі 

питання, що торкаються біоенергетики в Україні, перш ніж поспішати встановлювати обмеження,  

поліпшувати і стабілізувати їх».

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

24.07 Energy-saving technology saved millions for Kharkov 24.07 Енергозберігаючі технології принесли Харкову мільйони

During the first half of 2013 Kharkov utilities enterprices after implementing of energy efficiency technologies saved 

more than UAH 13 million on fuel and energy consumption. According to the Head of Utilities Victor Kitanin in the 

first half of 2012, the Department of Utilities together with utility companies implemented energy-saving projects for 

almost UAH 16 million. Savings from the introduction reached over UAH 13 million, UAH 560 thousand of which 

from city budget. Using modern technologies helped to save 0.16 million cubic meters of natural gas, nearly 10 

million kWh of electricity, 5.5 thousand Gkal of heat and more than 600 thousand cubic meters of water.

Комунальні підприємства Харкова заощадили паливно-енергетичних ресурсів більш ніж на 13 млн грн. 

від впровадження енергозберігаючих технологій за перше півріччя 2013 року . За словами директора 

Департаменту комунального господарства Віктора Кітаніна, в першій половині поточного року 

Департамент комунального господарства спільно з комунальними підприємствами міста впровадили 

енергозберігаючі технології на суму майже 16 млн грн. Економія від впровадження склала більше 13 

млн грн, з них 560 тис. грн - кошти міського бюджету. Завдяки використанню сучасних технологій було 

зекономлено, зокрема, 0,16 млн куб.м природного газу, майже 10 млн кВт.год електроенергії, 5,5 тис. 

Гкал теплоенергії й більше 600 тис. куб.м води.

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

24.07 EBRD to lend EUR 20 million Luhansk "Teplokomunenergo" 24.07 ЄБРР може виділити 20 мільйонів євро луганському "Теплокомуненерго"

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) may provide a loan to Lugansk City municipal 

enterprise "Teplokomunenergo" (Lugansk) of EUR 20 million against the city administration’s guarantee. The funds 

will be allocated for the installation of individual thermal substations, rigging heating systems with the insulated 

pipes, upgrading boilers and control systems, co-generation, creation of the coordinating and monitoring systems. 

The total estimated project cost - EUR 30 million. It is expected that it will be co-financed by Nordic Environment 

Finance Corporation (NEFCO) investing EUR 4 million, other EUR 6 million will be provided within the grant from 

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити кредит Луганському міському 

муніципальному підприємству "Теплокомуненерго" (Луганськ) до EUR 20 млн. під гарантії міста. Кошти 

заплановано спрямувати на встановлення індивідуальних підстанцій, заміну тепломереж на попередньо 

ізольовані труби, модернізацію котлів та систем управління, когенерацію, створення систем 

диспетчеризації та моніторингу. Загальна вартість проекту оцінюється в 30 млн євро. Передбачається, 

що проект співфінансуватиметься Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) кредитом у розмірі 4 

млн євро, а ще 6 млн євро надасть у вигляді гранту фонд «Східноєвропейського партнерства за 

енергоефективність та захист навколишнього середовища» (E5P).

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

19.07 The EBRD has played a vital role in improving Lviv’s transport and municipal heating 19.07 ЄБРР відіграє важливу роль у поліпшенні транспортну та центрального опалення Львова

The new project signed in the middle of June by Jean-Patrick Marquet, the EBRD Director for Municipal and 

Environmental Infrastructure, and will help Lviv modernise and rehabilitate its district heating infrastructure.This 

programme, organised by the Bank, will consist of an EBRD loan of up to €20 million, supplemented by grant 

funding of up to EUR 10 million from the Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) – the 

largest ever grant provided by the E5P to a Ukrainian municipality. TC funds are provided by the government of 

Sweden. It is expected that, upon completion of the project, almost half of Lviv’s population of 760,000 people will 

benefit from better quality and more environmentally friendly heating and hot water services. The EBRD loan will 

finance not only the rehabilitation and modernisation of heating networks but also the installation of natural gas-fired 

mini-combined heat and power plants and the installation of a company-wide dispatching and monitoring system. 

The E5P grant will be allocated for demand-side measures, such as the introduction of individual heating substations 

that would directly benefit consumers.

Новий проект, підписаний у середині червня Жан-Патріком Марке, Директором ЄБРР по муніципальній 

та екологічній інфраструктурах, допоможе модернізувати та реабілітувати інфраструктуру 

централізованого теплопостачання у Львові. Ця програма, організована Банком, буде складатися з 

кредиту ЄБРР - 20 млн євро, доповненому грантом у сумі 10 млн. євро від Фонду Східноєвропейського 

Партнерства (E5P), який є найбільшим грантом, наданим E5P українським муніципалітетам. Очікується, 

що по завершенні проекту, майже половина населення Львова з 760 000 людей будуть користуватися 

більш якісним та екологічно чистим опаленням та гарячим водопостачанням. Кредит ЄБРР 

фінансуватиме не тільки реконструкцію і модернізацію теплових мереж, а й установки на природному 

газі, міні-комбіновані тепло та електростанції та установки систем диспетчеризації і моніторингу в 

масштабах всієї компанії. Кошти E5P гранту буде використані відповідно до попиту,наприклад на 

введення індивідуальних підстанцій опалення, які будуть безпосередньо корисні споживачам.

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

17.07 EBRD may allocate EUR 35 million for energy efficiency in Donetsk and Dnepropetrovsk 17.07

ЄБРР може виділити Донецьку і Дніпропетровську 35 млн євро для підвищення 

енергоефективності

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) may allocate a total of EUR 35 million loan 

against the city administration warranties  in Donetsk and Dnipropetrovsk to implement two projects to increase 

energy efficiency  in municipal services and public facilities. In particular, the project anticipates the modernization of 

public buildings and street lighting in Dnepropetrovsk. The total project cost is estimated at EUR 22.5 mln, EUR 20 

mln of which may be allocated by the EBRD and EUR 2.5 million- by the Eastern European Partnership for Energy 

Efficiency and Environment Protection (E5P). The corresponding decision of E5P was made in December 2012.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може виділити сумарно 35 млн євро кредиту під 

гарантії міської влади для реалізації двох проектів підвищення енергоефективності міського 

господарства і комунальних об'єктів у Донецьку та Дніпропетровську. Зокрема, проект у 

Дніпропетровську передбачає облаштування громадських будівель і вуличного освітлення. Загальна 

вартість проекту оцінюється в 22,5 млн євро, з яких 20 млн євро може бути виділено по лінії ЄБРР і 2,5 

млн євро - по лінії «Східноєвропейського партнерства за енергоефективність та захист навколишнього 

середовища» (E5P). Відповідне рішення E5P було прийнято в грудні 2012 року.

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

26.07 EBRD helps Ecoprod generate power from biogas 26.07 ЄБРР допомагає Екопроду виробляти електроенергію з біогазу

Ecoprod agreed to implement IFRS accounting methods and accepted a very strict Environmental and Social Action 

Plan (ESAP). Now the company is planning to develop, construct and run a 1.5MW 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. The financing package to Ecoprod arranged by the 

Bank includes a seven-year EBRD loan of  EUR 3.1 million and a 15-year loan of EUR 1.1 million from the Clean 

Technology Fund (CTF).

Екопрод домовився впровадити метод обліку за МСБО і прийняти дуже вимогливий План екологічних та 

соціальних заходів (ЕСАП). В даний час компанія планує розвивати, будувати та експлуатувати 1.5-ти 

мегаватну біогазову установку, яка вироблятиме 5,8 млн. кубічних метрів біогазу на рік, який буде 

використовуватися для генерації 9900 МВт електроенергії. Це буде одна з перших станцій в країні, де 

вироблену електроенергію з біогазу продаватимуть в енергосистему. Пакет фінансування для Екопроду 

приготований банком, включає семирічний кредит ЄБРР в розмірі  3,1 млн. євро і 15-річний кредит у 

розмірі 1,1 млн. євро від Фонду чистих технологій (CTF).

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

5.07 Pig farm in Ivano-Franskivsk area to receive energy from the biogas plant 5.07 Свинокомплекси в Івано-Франківській області будуть отримувати енергію з біогазової установки

The company "Danosha" (100% Danish foreign capital) intends to launch biogas plant in Ivano-Frankivsk region. It is 

planned that the construction and commissioning of power plant will be finnished by September 2013. The project 

will cost about UAH 50 mln. The energy generated by the installation will be supplied to five pig farms.

Компанія «Даноша» (100%-й данський капітал) має намір запустити в Івано-Франківській області 

біогазову установку. Планується, що будівництво і запуск електростанції відбудуться вже до вересня 

поточного року. Вартість проекту складе близько 50 млн грн. Енергія, що генерується установкою, буде 

надходити на п'ять свинокомплексів.

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

1.08 Solar Power Plant to be built near Berdichev 1.08 Під Бердичевом збудують геліоелектростанцію

Berdichev Regional Council approved the regulatory assessment documentation for the  of 30.01 hectares plot , 
which will be leased to the "Ghanska SPP" LLC (village of Olievka, Zhytomyr region) for the construction and 

expluatation of solar power plant. The area is big enough to install photovoltaic panels with a total installed capacity 

of about 15 MW.

Бердичівська районна рада затвердила технічну документацію з нормативної оцінки земельної ділянки 

площею 30,01 га, яка буде передана в оренду ТОВ "Ганська СЕС" (с. Оліївка Житомирської області) для 

будівництва та експлуатації сонячної електростанції. Площа ділянки дозволяє встановити 

фотоелектричні панелі сумарною встановленою потужністю близько 15 МВт.

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

30.07 The first solar power plant in Mykolayiv began to supply energy to power market Ukraine 30.07 Перша геліостанція Миколаївщини почала відпускати енергію на енергоринок України

http://www.euea-energyagency.org/
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SPP "Voznesensk" with the capacity of 29 MW and capital investment of UAH 980 mln was the first solar power 

plant opened in Mykolayiv, located on the area of 60 hectares. It has already reseived needed permissions to 

release energy in the Ukrainian grid. SPP "Voznesensk" contruction was started by Austrian company Activ Solar in 

September 2012.The station will produce 35,000 megawatt-hours of electricity per year that will be enough to supply 

clean energy to approximately 8.5 thousand households and reduce carbon dioxide emissions by 28 tons.

Першу сонячну електростанцію - СЕС „Вознесенськ” потужністю 29 мегават і вартістю 980 мільйонів 

гривень відкрито на Миколаївщині. Вона вже почала відпускати енергію на енергоринок України. СЕС 

„Вознесенськ” почала будувати австрійська компанія Activ Solar у вересні 2012 року. Її площа становить 

60 гектарів. Станція вироблятиме 35 тисяч мегават-годин електроенергії на рік. Це дозволить 

забезпечити чистою екологічною енергією приблизно 8,5 тис. домоволодінь та скоротити викиди 

вуглекислого газу до 28 тис. тонн.

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

23.07 Two SPP with the capacity of 11.5 MW built in Vinnytsya  region 23.07 На Вінничині збудували 2 СЕС потужністю 11,5 МВт

Rengy Development Company completed construction of two solar power plants with total capacity of 11.5 MW in 

Vinnytsya region last week. One of the plants with the capacity of 4.5 MW was built in Gnatko village  

(Tomashpolsky district); another 7 MW power plant - near Chernyatka village  (Bershad district). Rengy 

Development has invested around EUR 16 mln in the construction of these stations.

Компанія Rengy Development минулого тижня завершила будівництво 2 сонячних електростанцій 

загальною потужністю 11,5 МВт у Вінницькій області. Зокрема були завершені станції потужністю 4,5 

МВт у районі села Гнатків (Томашпільський район) і на 7 МВт поблизу села Чернятка (Бершадський 

район). У будівництво вказаних станцій Rengy Development інвестувала близько 16 млн євро.

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

19.07 Zakarpattya presented the largest solar power plant in the region 19.07 На Закарпатті презентували найбільшу сонячну електростанцію в регіоні

The largest solar power plant in western Ukraine was officially launched in the village of Irlyava, Uzhgorod district. 

10.09 MW power plant is located on the area of 23 hectares; 43 thousand solar modules  will annually produce 

about 9.6 kilowatt-hours of electricity, enough to meet the needs of Velykobereznyansky district. All photovoltaic 

modules have special protection against hail,snow or other mechanical damage.

Днями на території села Ірлява Ужгородського району була офіційно представлена найбільша сонячна 

електростанція в Західній Україні. Електростанція потужністю 10,09 МВт розташована на площі у 23 

гектари. Її 43 тисячі блоків сонячних батарей будуть щорічно виробляти близько 9,6 кВт-год 

електроенергії, достатньої для забезпечення всього Великоберезнянського району. Всі фотоелектричні 

модулі мають спеціальний захист, яким не загрожують ні град, ні сніг, ні механічні пошкодження.

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

16.07 Activ Solar commissions 5th project in Odessa region 16.07 Activ Solar відкриває п'ятий сонячний парк в Одеській області

Vienna-based Activ Solar is pleased to announce the commissioning of the 34.14 megawatt peak (MWp) Bolgrad 

Solar Park in the Odessa region of Ukraine. This is the 5th PV installation that Activ Solar has completed in the 

southern part of the region, which lacks local electricity generation.  The Bolgrad Solar Park, spanning over 63 

hectares of land, will produce enough clean power to meet the electricity demand of more than 10,000 households. 

The park consists of 26 inverters and 141,812 polycrystalline solar modules installed on a double-row mounting 

system. The implementation of this project has created more than 320 construction jobs and 6 full-time operational 

jobs. The solar power station will produce 41,300 megawatt hours of clean electricity annually, which is an equivalent 

saving of approximately 35,000 tons of CO2. 

Компанія Activ Solar оголошує про початок роботи сонячної електростанції «Болград» в Одеській 

області, загальною встановленою потужністю 34,14 мегават-пік (МВт-п). Станція стала п'ятим по 

рахунку фотовольтаїчні проектом, реалізованим компанією в південній частині регіону, що є 

індикатором браку місцевої електрогенерації. Потужності даної фотовольтаїчної станції, розташованої 

на площі понад 63 га, буде достатньо для того, щоб забезпечити чистою електроенергією більше 10 000 

домогосподарств. Парк складається з 141 812 полікристалічних сонячних модулів, встановлених у два 

ряди, і 26 інверторних станції. Реалізація проекту дозволила створити понад 320 робочих місць на етапі 

будівництва і 6 постійних робочих місць. Станція буде виробляти близько 41300 мегават-годин чистої 

електроенергії на рік, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу до 35 000 тонн на рік.

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

16.07 Ukrainian built power plant in the country 16.07 Українець побудував на дачі електростанцію

Local inventor Korotya Boris built 28-meters high power station near his country house in Boryspil district of Kyiv 

region. The power station produces electricity using the light of the sun and warm air. According to the developer, 

this station does not need a strong heat, as the temperature difference between the heated  collector and the 

ambient air at a height of 28 meters is sufficient, so the installation works almost in any weather. Also, the 

installation can provide current even after sunsetdue to the fact that neither collector's construction, nor warmed land 

surface does not cool down immediately.

У Бориспільському районі Київської області місцевий винахідник Коротя Борис Вікторович побудував на 

своїй дачі 28-метрову електростанцію. Електростанція виробляє електрику за рахунок світла сонця і 

нагрітого повітря. За словами розробника, для такої станції не потрібна сильна спека, оскільки досить 

різниці в температурі нагрітого в колекторі і навколишнього повітря на висоті 28 метрів, а вона буде 

практично при будь-якій погоді. Також установка може давати струм і після заходу сонця - ні конструкція 

колектора, ні нагріта сонцем земля швидко не остигають.

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

15.07 "Helios Energy" built solar power plant in Ivano-Frankivsk 15.07 "Геліос Енерджі" побудувала сонячну електростанцію в Івано-Франківській області

"Helios Energy LLC" has completed the construction of solar power plant (SPP) with installed capacity of 3,993 MW 

in the Radcha village of  Tysmenetsky district, Ivano-Frankivsk region. SPP "Helios Energy" is the second industrial 

SPP in Ivano-Frankivsk region.

ТОВ "Геліос Енерджі" завершило будівництво наземної мережевої сонячної електростанції (СЕС) 

встановленою потужністю 3,993 МВт у селі Радча Тисменецького району Івано-Франківської області. 

Електростанція "Геліос Енерджі" - друга промислова СЕС в Івано-Франківській області. 

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

12.07 Slovakian Star Group has completed the construction the first phase of the largest solar plant in Ukraine 12.07

Словацька Star Group завершила будівництво першої черги найбільшої в Україні сонячної 

електростанції

Slovakian group of companies Star Group has completed the construction of the first phase of the largest solar 

power station in Ukraine with installed capacity of 120 MW, which is located near the villages of Krasniy Perekop 

and Vasilevka, Kahovsky district, Kherson region. The National Commission (NERC) issued the license, the right to 

produce and sell electricity to “Star Yug Energo” LLC (Kherson), which is a subsidiary of the Slovakian Star EU a.s. 

The installed capacity of the first phase will be 1,007 MW. SPS Star Group in the Kherson region can enter the top 

five most powerful solar plant station Europe. The project cost of the plant with capacity of 120 MW is more than 

EUR 200 million. 

Словацька група компаній Star Group завершила будівництво першої черги найбільшої в Україні 

сонячної електростанції (СЕС) заявленої проектної встановленою потужністю 120 МВт, яка 

розташована поблизу сіл Червоний Перекоп і Василівка Каховського району Херсонської області. 

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), у четвер видала ліцензію на 

виробництво електроенергії ТОВ "Стар Південь Енерго" (Херсон), дочірній компанії словацької Star EU 

AS, яка експлуатуватиме електростанцію і реалізовувати електроенергію, яка нею генерується. 

Встановлена потужність першої черги - 1,007 МВт. СЕС Star Group в Херсонській області після 

завершення будівництва може увійти до п'ятірки найпотужніших геліоелектростанцій Європи. Вартість 

проекту 120 МВт станції становить понад EUR 200 млн.

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

8.07 Capacity of solar power plants in Ukraine grows by 1.5 times in H1, 2013 8.07 Україна вдвічі наростила потужність сонячних електростанцій

The total installed capacity of solar power plants in Ukraine grew by 51.4% in January-June 2013 and reached 494 

megawatts. Investments in the solar industry exceeded EUR 360 million in the first half of the year.  According to the 

Association for Alternative Fuel and Energy Market Players of Ukraine, 12 solar power plants with a total capacity of 

167.7 megawatts were commissioned in the first half of the year.  It is predicted that by the end of the year Ukraine 

will build seven more power plants with their total installed capacity of about 50 megawatts.

Протягом січня-червня 2013 року сумарна встановлена потужність розташованих в Україні сонячних 

електростанцій (СЕС) зросла на 51,4% і на 1 липня 2013 року склала 494 МВт. Обсяг інвестицій в галузь 

сонячної енергетики за перше півріччя перевищив 360 млн євро. За даними Асоціації учасників ринку 

альтернативних видів палива та енергії України (АПЕУ), у першому півріччі введено в експлуатацію 12 

СЕС загальною потужністю 167,7 МВт.

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

4.07 Too early to talk on the construction of wind farms by the French 4.07 Про будівництво ВЕС французами на Запоріжжі говорити зарано

Construction of wind power plant in Azov district of Zaporizhya region by the French company Compagnie Nationale 

du Rhône (CNR) may begin only after settlement of the country grid access issue and LCR clarification. THE budget 

of the project is EUR 70 mln. According to the director of CNR Mathieu Van Hesbruka, wind power capacity of 50 

MW in the Azov district will provide electricity to more than 30,000 consumers.

Будівництво вітроелектростанції в у Приазовському районі Запорізької області французькою компанією 

Compagnie Nationale du Rhône (CNR) може розпочатись лише після вирішення питань про можливість 

приєднання об’єктів відновлюваної енергетики до енергомережі та законодавчих врегулювань правила 

«місцевої складової». Бюджет проекту – 70 мільйонів євро. За словами директора з розвитку CNR 

Матьє Ван Хесбрука, вітроелектростанцію потужністю 50 МВт у Приазов'ї зможе забезпечувати 

електроенергією більше 30 тисяч абонентів.

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

Вітрова енергетика

25.07 Wind farm is being built in Lugansk region 25.07 На Луганщині будують вітропарк

The group of companies "Wind Farms Ukraine" continues to build another wind power plant in Krasnodonsk district 

of Lugansk region. It is their fifth construction round using FL 2500-100 turbine with the capacity of 2.5 MW. This 

year it is planned that another 10 units of such kind with a total capacity of 25 MW  will be built at Krasnodonodska 

windfarm. Dimensions of each unit are impressive: base height - 100 meters, the length of one blade - 50 meters, 

the total weight of the structure is close to 400 tonnes. It is noteworthy that they used turbines of Ukrainanian 

production during the construction of the plant. WPP starts working at a wind speed of 3.5 m/s, the maximum limit - 

up to 25 m/s.

Група компаній «Вітропарки України» продовжує будівництво чергової вітряної електростанції (ВЕС) в 

Краснодонському районі Луганської області. На сьогоднішній день ведуться роботи по зведенню вже 

п'ятої за рахунком генераторної установки FL 2500-100 потужністю 2,5 МВт. Цього року на 

Краснодонській ВЕС планується побудувати 10 таких установок - сумарною потужністю 25 МВт. 

Габарити кожної установки вражають: висота основи - 100 метрів, довжина однієї лопаті - 50 метрів. 

При цьому, загальна вага споруди наближається до 400 тонн. Примітно, що при будівництві об'єкта 

використовуються турбіни українського виробництва. ВЕС починає працювати вже при швидкості вітру 

від 3,5 м / с, максимум - до 25 м / с.

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

16.07 Wind energy market of ukraine half year report 2013 16.07 Вітроенергетика України за перше півріччя 2013 року

All wind power plants in Ukraine generated more than 317 mln kWh of electricity during the first six months of 2013, 

accounting for 0.33% of the state's total electricity production for this period. "Green" electricity generated from wind 

and supplied to the Ukrainian power grid, has reduced CO2 emissions by 256,000 tons. According to a survey 

conducted by the experts of Ukrainian Wind Energy Association (UWEA) from January 1, 2013 to June 30, 2013 

18.32 MW of new wind energy capacity were added in Ukraine. The total wind capacity reached 315.76 MW by June 

30, 2013 out of which 290.76 MW were fully grid connected and have been selling electricity at "green" tariff. In 

addition, the construction works have started on a number of sites located in Lugansk, Zaporozhye and Kherson 

regions as well as in the Crimea. The total investment amounted to about 84 mln euro.

За перші шість місяців 2013 року всі вітроелектростанції України виробили більш 317 мільйонів кВт·год 

електроенергії, що складає 0,33% від загального виробництва електроенергії в країні. «Зелена» 

електроенергія, яка була вироблена за рахунок вітру і поставлена в національну електромережу, 

дозволила зменшити викиди СО2 в атмосферу на 256 000 тонн. За результатами опитування, 

проведеного експертами Української вітроенергетичної асоціації за період з 1 січня до 30 червня 2013 

року в Україні було введено в експлуатацію 18,32 МВт нових вітроенергетичних потужностей. Таким 

чином, на 30 червня 2013 року сумарна встановлена потужність вітроенергетичного сектору України 

склала 315, 76 МВт з яких 290,76 МВт - підключені до енергомережі та продаються за «зеленим» 

тарифом. Крім того, розпочато будівництво на ряді майданчиків, розташованих в Луганській, Запорізькій 

и Херсонській областях, а також в АР Крим. Загальний об'єм інвестицій склав біля 84 млн. євро.

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

5.07 Cabinet Allows Duty-Free Import Of Two Vestas Wind Turbines With Capacity Of 3 MW 5.07 Кабмін дозволив безмитне ввезення 2 вітротурбін Vestas

Cabinet of Ministers of Ukraine authorized the import of two wind turbines Vestas V 112-3,0 MW, with the capacity 3 

MW each fee from customs duties and value added tax. Wind turbines of this type are used in the construction of 

wind farms by  "Wind Power ", part of the DTEK energy holding .

Кабінет Міністрів дозволив ввезення 2 вітряних турбін Vestas V 112-3,0 MW, потужністю 3 МВт кожна, 

без сплати мита і податку на додану вартість. Вітротурбини цього типу використовує в будівництві своїх 

вітропарків компанія "ВіндПауер", що входить до енергохолдингу ДТЕК.

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

31.07 Ternopil is interested in "green" energy in Lithuania 31.07 На Тернопільщині поцікавились "зеленою" енергетикою Литви

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Wind power
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Delegation from Ternopil region, led by Deputy Chairman of Regional State Administration Vasyl Getsko, paid a 

working visit to the Republic of Lithuania and Belarus. The visit to Lithuania aimed to establish and develop effective 

collaboration between communities, NGOs and enterprises of Ternopil oblast and district of Tauraz, Lithuania. Also 

Lithuanian party shared the experience on alternative energy projects implementation.

Делегація Тернопільської області, очолювана заступником голови обласної державної адміністрації 

Василем Гецьком, побувала з робочою поїздкою у Литовській Республіці та в Республіці Білорусь. 

Метою візиту в Литву були налагодження та розвиток ефективного співробітництва між громадами, 

громадськими організаціями та підприємствами Тернопільської області і Тауразького повіту Литовської 

Республіки. Також тернопільська делегація ознайомилася із реалізацією проектів в галузі використання 

альтернативної енергетики.

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

25.07 Deputy of Verkhovna Rada proposes to install solar panels on kiosks and other temporary constructures 25.07 Депутат пропонує встановлювати сонячні панелі на кіоски та інші тимчасові споруди

Deputy of Verkhovna Rada Valeriy Moshenskiy proposed to introduce the requirements for equiping temporary 

constructions, used for business purposes (e.g. kiosks) with solar panels to produce electricity. This is stated in the 

draft law № 2604 "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding incentive measures in the field 

of energy efficiency and energy saving". In the memorandum deputy stressed that the analysis of the introduction 

and operation of such facilities shows the of lack of capacity of the existing electricity grid for connecting of 

temporary structures, irregular power supply, resulting in the need for gasoline or diesel generators, arbitrary 

electrical connections and others.

Народний депутат України Валерій Мошенський пропонує парламенту запровадити необхідність 

обладнання тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності сонячними панелями для 

виробництва електричної енергії. Про це говориться у проекті закону № 2604 “Про внесення змін до 

деяких Законів України щодо стимулювання заходів у сфері енергоефективності та енергозбереження”. 

У пояснювальній записці нардеп наголосив, що аналіз стану встановлення та функціонування таких 

споруд, свідчить про нестачу потужностей існуючих електричних мереж для підключення тимчасових 

споруд, перебої з електрозабезпеченням, що приводить до необхідності використання бензинових або 

дизельних електрогенераторів, самовільне підключення до електричних мереж та інші.

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

24.07 Ukraine is ranked 5th in terms of wind energy development in the world 24.07 Україна посіла 5 місце в світі за темпами розвитку вітроенергетики

This year Ukraine became the second country in Europe in terms of the development of wind energy sector; and fifth 

on the global scale with  EUR 84 mln of investment only in the first half of 2013. During that time, the country 

generated 18.3 MW of new wind energy capacity. Today, the total wind power capacity in Ukrainian is 315.8 MW. 

Despite this active development of the industry and interest of investors in the energy sector, Ukraine has a serious 

problem - connecting wind farm to the grid of the country. In particular, private energy supply companies often refuse 

to connect the wind farms to the grid, using the fact that the grid is just not able to connect these objects.

Цього року Україна стала другою країною в Європі за темпами розвитку сектора вітроенергетики. У 

світовому рейтингу Україна займає п'яте місце. Тільки за перше півріччя 2013 року в галузь було 

інвестовано 84 млн євро. За цей час у країні було введено 18,3 МВт нових вітроенергетичних 

потужностей. На сьогоднішній день загальна потужність українських вітроелектростанцій складає 315,8 

МВт. Незважаючи на таке активний розвиток галузі і зацікавленість інвесторів у цьому секторі 

енергетики, в України є серйозна проблема - підключення ВЕС до енергосистеми країни. Зокрема, 

приватні обленерго дуже часто відмовляють власникам ВЕС в підключенні електростанцій до 

енергосистеми, мотивуючи це тим, що електромережі просто не здатні підключити ці об'єкти.

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

24.07 Government adopted Energy Strategy of Ukraine 2030 24.07 Кабмін прийняв оновлену Енергостратегію України до 2030 року

Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the updated Energy Strategy of Ukraine till 2030 on July 24. According to 

the instructions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, there were few groups responsible for the adjusting of the 

strategy, among them were experts from "Effective Management" Foundation within the "Energy Sector 

Modernization and Infrastructure Development" working group, owned by Rinat Akhmetov.

Кабінет Міністрів України 24 липня на своєму засіданні прийняв оновлену Енергетичну стратегію 

України до 2030 року. Кінцевий документ прийняли з доопрацюваннями Міністерства фінансів України. 

ак, у частині відновлюваних джерел енергії суттєвих змін не відбулось. Згідно з дорученням Кабміну, 

організацією коригування (оновлення) Енергостратегії займалась група експертів Фонду "Ефективне 

управління" Ріната Ахметова в рамках робочої групи "Модернізація паливно-енергетичного комплексу 

та розвиток інфраструктури".

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

23.07 The government agreed upon the law on customs exemptions for equipment that operates using RES 23.07 В уряді узгодили рішення про митні пільги для обладнання, що працює на ВДЕ

Head of State Service for Regulatory Policy and Entrepreneurship Development of Ukraine (SSURPED), Michael 

Brodsky agreed on a draft resolution, which aims at improvement of state regulation concerning import into Ukraine 

of equipment that runs using renewable sources of energy, equipment and materials for the energy production from 

RES. Draft Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On Amending Resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine" Matters on import of energy-saving materials, equipment and components into the customs territory of 

Ukraine" #444 of May 14, 2008, developed by SSURPED. The draft regulation developed in accordance with the 

National Action Plan 2013, which provides for a "one stop shop" for producers of renewable energy and increasing 

transparency for import of goods related to energy production from alternative sources in case of preferential 

taxation.

Голова Держпідприємництва Михайло Бродський погодив проект постанови, що спрямований на 

удосконалення механізму державного регулювання з питання ввезення на митну територію України 

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, обладнання та матеріалів для 

виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Питання ввезення на митну територію України 

енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих» від 14 травня 2008 р. № 

444 розроблений Мінекономрозвитку України. Проект постанови розроблено у відповідності до 

Національного плану дій на 2013 рік, що передбачає запровадження «єдиного вікна» для виробників 

відновлюваної енергетики та підвищення прозорості процедури пільгового (без сплати ввізного мита та 

ПДВ) ввезення товарів, пов’язаних із виробництвом енергії з альтернативних джерел.

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

18.07 Experts advise to liberalize electricity market in Ukraine 18.07 Експерти радять лібералізувати ринок електроенергетики в Україні

Ministry of Energy and Coal Industry has completed the preparation and approval of documents required for applying 

for Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) candidate status. Members of "European Integration Strategy 

of Ukraine: Energy Dimension" group at the National Institute for Strategic Studies (NISS) recommended to intensify 

the process of implementation of Ukraine's commitments under the Energy Community agreement and the Law "On 

Principles of the electricity market." The Law "On the Principles of the electricity market of Ukraine" № 10571 

registered in the Parliament on 6 June 2012 stands for the liberalization of the wholesale electricity market, creating 

a competitive environment in the energy market, which is one of Ukraine's commitments towards the Energy 

Community.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості завершило підготовку і узгодження документів, 

необхідних для подачі заявки на статус кандидата в Ініціативі прозорості видобувних галузей (ЕІТІ). 

Учасники групи "Євроінтеграційна стратегія України: енергетичний вимір" при Національному інституті 

стратегічних досліджень (НІСД) рекомендують активізувати процес виконання зобов’язань України в 

рамках Енергетичного Співтовариства та прийняти Закон "Про засади функціонування ринку 

електричної енергії". Проект Закону "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" 

№10571 зареєстрований у Верховній Раді 6 червня 2012 року та передбачає лібералізацію оптового 

ринку електроенергії, створення конкурентного середовища на енергоринку, що є одним із зобов’язань 

України в рамках Енергетичного Співтовариства.

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

15.07

Members of the Ukrainian market of renewable energy initiate the creation of a public register of Ukrainian 

manufacturers of industry equipment 15.07

Учасники українського ринку відновлюваної енергетики ініціюють створення публічного реєстру 

українських виробників галузевого обладнання

Players of the Ukrainian market of renewable energy urged the National Electricity Regulatory Commission (NERC) 

to form a special register of Ukrainian enterprises manufacturing industry equipment and components. According to 

the president of APEU Vitaly Davia, today in Ukraine this requirement for so-called "local content" rule in the total 

cost is very difficult to meet for investors. In particular, starting July 1, 2013 the rule that anticipates the increase of 

the share of the "local content" from existing 15% to 30% came into force. At the same time, today, there are no 

investments in the development of national production needed equipment.

Учасники українського ринку відновлюваної енергетики закликають Національну комісію регулювання 

електроенергетики України (НКРЕ) сформувати спеціальний реєстр українських підприємств, що 

виробляють галузеві обладнання та комплектуючі. За словами президента АПЕУ Віталія Давія, в Україні 

сьогодні діють вимоги до проектів відновлюваної енергетики в частині питомої змісту українського 

обладнання та комплектуючих в загальній вартості, які дуже складно виконувати інвесторам. Зокрема, з 

1 липня 2013 р. набула чинності норма, яка передбачає, що частка "місцевої складової» зросте з 15% 

до 30%. У той же час, сьогодні відсутні інвестиції в розвиток національних виробництв профільного 

обладнання.

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

9.07 Derzhenerhoefektyvnosti to partner with INOGATE 9.07 Держенергоефективності співпрацюватиме з INOGATE

Protocol on Cooperation between State Agency for Energy Efficiency and Energy Saving and Technical assistance 

project within INOGATE program «Technical Secretariat INOGATE and comprehensive program to support energy 

sector aims of Baku Initiative and Eastern Partnership" was signed last week. Partnership anticipates creation of 

comprehensive electronic interactive map indicating the location of facilities that produce electricity from renewable 

energy sources (RES); technical assistance in the creation of the Information Center for Sustainable Energy at the 

Water Information Center (Water Museum) and the exchange of experience on regulatory framework improvemants 

and renewable energy public promotion together with analyzing the experience of the EU Member States on 

monitoring indicators of renewables and alternative fuels.

Протокол про співробітництво між Держенергоефективності та Проектом технічної допомоги в рамках 

Програми INOGATE «Технічний секретаріат INOGATE та Комплексна програма підтримки енергетичних 

цілей Бакинської ініціативи та Східного партнерства» підписали минулого тижня. Співробітництво 

передбачає створення комплексної електронної інтерактивної карти, де позначено розташування 

об’єктів, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ); технічну допомогу в 

створенні Інформаційного центру зі сталої енергетики на базі Водно-інформаційного центру (Музей 

води), а також обмін досвідом щодо вдосконалення нормативно-правової бази і державного 

стимулювання розвитку ВДЕ та вивчення досвіду країн-членів ЄС щодо моніторингу показників розвитку 

ВДЕ та альтернативних видів палива (АВП). 

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

8.07 The Fate of Two Bills on the Promotion of Electricity from RES should be Resolved by September 2013 8.07

До вересня має вирішитись доля двох законопроектів щодо стимулювання виробництва 

електроенергії з ВДЕ

The Parliamentary Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety, recommended 

finalization of the Draft Law on “Amending Certain Laws of Ukraine on the Promotion of Electricity Generated from 

Alternative Energy Sources” № 2946. However, the Parliamentary Environment Committee suggests a contrary law 

on renewables №2171a developed by Mr. Zarubinskiy. Fundamental difference is the interpretation of the basic 

concepts and the role of "green tariff". Environment Committee has repeatedly spoken out against the use of "green" 

tariff for electricity produced from waste because of the high risks of environmental pollution. Bill №2946, developed 

by a group of deputies from the Party of Regions, in cooperation with the Bioenergy Association of Ukraine, 

proposes the Parliament to revise tariffs for electricity generated by bioenergy plants and to abolish the LCR for 

power plants that burn biomass, biogas, municipal waste and biomass containing fossil fuels.

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної 

Ради  рекомендував доопрацювати проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» №2946. Екологічний 

комітет ВРУ навпаки пропонує ухвалити законопроект Зарубінського щодо ВДЕ, №2171а. 

Принциповими розходженнями є трактування базових понять та роль «зеленого тарифу». Екологічний 

комітет неодноразово висловлювався проти застосування "зеленого" тарифу для електроенергії, 

виробленої з відходів, через високі ризики забруднення навколишнього середовища.Законопроект 

№2946, розроблений групою депутатів від Партії регіонів у співпраці з Біоенергетичною асоціацією 

України 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 

викопним паливом.

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

International News Міжнародні новини

1.08 G20 scientists propose to develop solar energy 1.08 Науковці пропонують G20 розвивати сонячну енергетику

The former chief scientific adviser of the UK Government, David King and the founder of the Center for Economic 

indicators from the London School of Economics Richard Layard offer to run the project on development and 

reduction the cost of solar energy, which should be a key in the fight against global warming. All G20 countries would 

be invited to join in this research project. Membership would be voluntary, but the participation of the US and China 

would be crucial, and they would play leading roles. D.King and R.Layard believe that the development of solar 

power is the most promising way to solve the problem of global warming. An important factor is the rapid reduction 

of solar panels cost.

Колишній головний науковий радник уряду Великобританії Девід Кінг і засновник Центру вивчення 

економічних показників Лондонської школи економіки Річард Лаярд пропонують запустити в рамках 

"Великої двадцятки" (G20) проект з розвитку і здешевлення сонячної енергетики, який повинен стати 

ключовим у боротьбі проти глобального потепління. Як відзначають вчені, членство в проекті має бути 

добровільним, проте участь США і Китаю буде мати вирішальне значення. Д.Кінг і Р.Лаярд впевнені, що 

розвиток геліоенергетики є найбільш перспективним шляхом у вирішенні проблеми глобального 

потепління. Вагомим фактором є стрімке здешевлення сонячних панелей.

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

28.07 China won over Europe in the solar war 28.07 Європа з 6 серпня скасовує мита на китайські сонячні панелі

3
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The European Commission said Saturday it has reached an “amicable solution” with Beijing over imports of Chinese 

solar panels, a dispute that had threatened a full-blown trade war between two of the world's largest trading powers. 

The Chinese government welcomed the deal which it said “showcased pragmatic and flexible attitudes from both 

sides and the wisdom to resolve the issue” and which would also encourage “an open, cooperative, stable and 

sustainable economic and trade relationship.” De Gucht said that “after weeks of intensive talks,” the two sides had 

agreed a minimum price for imported Chinese solar panels, which EU manufacturers had claimed were being 

dumped in the EU market.

Китай вітає рішення Єврокомісії, згідно з яким з 6 серпня скасовуються всі імпортні мита на сонячні 

батареї з КНР. Рішення ЄС свідчить про те, що "антидемпінгове розслідування з боку союзу офіційно 

закінчено". Він також додав, що воно відповідає інтересам двох сторін, а китайські експортери сонячних 

батарей будуть дотримуватися "розумних квот" на свою продукцію на ринках європейських країн.

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

24.07 EIB to reinforce support for renewable and energy efficiency investment 24.07 ЄІБ планує посилити підтримку розвитку відновлювальної енергетики в Європі

The European Investment Bank has adopted new guidelines to reinforce support for investment in renewable 

energy, energy efficiency and energy grids. Over the last 10 months the EU Bank has undertaken a comprehensive 

review to ensure that its energy lending criteria reflect EU energy and climate policy, as well as current investment 

trends. The new proposals were discussed by the Bank’s Board July, who approved them with additional 

clarifications on proposed exemptions to the Emissions Performance Standard.  The new energy lending criteria 

includes streamlined guidelines for lending for energy efficiency projects to enhance co-financing of national energy 

efficiency programmes and enable increased support for near-zero energy buildings. 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) планує посилити підтримку розвитку відновлювальної 

енергетики та енергоефективності в Європі. Нові пропозиції були схвалені після здійснення 10-

місячного перегляду інвестиційної політики ЄІБ в сфері енергетики. Вони, зокрема, передбачають, що 

інвестиції банку будуть зосереджені на фінансуванні програм з енергетичної ефективності, розвитку 

енергетики з відновлювальних джерел, а також енергетичних мереж та розвитку досліджень та 

інновацій.

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

12.07 A series of meetings within Clima East Project were held in Brussels 12.07 У Брюсселі відбулася низка зустрічей у рамках проекту Clima East

The EU’s climate and energy policy and the approaches of its Eastern partners to renewable energy and to the 

challenges of reducing greenhouse gases were on the agenda of a series of meetings organised as part of the EU-

funded Clima East Project. The event brought together representatives from the European Commission, the United 

Nations Development Programme (UNDP), experts from the Ministries of Foreign Affairs and Environment of the 

EaP countries as well as other stakeholders. Clima East is a 4-year project funded by the European Union 

supporting the ENP East countries and the Russian Federation so that they are better equipped for greenhouse gas 

emission reductions and better prepared to deal with climate change impacts.

2-4 липня у Брюсселі відбулася низка зустрічей у рамках проекту Clima East, що фінансується 

Європейським Союзом. Учасники зустрічей обговорили питання, що стосуються політки ЄС у сфері 

енергетики та змін клімату, а також стратегій країн Східного партнерства щодо відновлюваних джерел 

енергії та зниження викидів парникових газів у атмосферу. У заході взяли участь представники 

Європейської Комісії, Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), експерти з міністерств 

закордонних справ і охорони довкілля країн Східного партнерства, а також інші зацікавлені сторони. 

Нагадаємо, що метою проекту Clima East є надання допомоги країнам Східного партнерства і Росії у 

зменшенні викидів парникових газів та адаптації до наслідків змін клімату. Проект фінансується 

Європейським Союзом і розрахований на впровадження протягом чотирьох років.

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

4.07 The Scots decided to make biofuel from whiskey 4.07 Шотландці вирішили виробляти біопаливо з віскі

Startup Celtic Renewables intends to turn wasteof the alcohol industry and environmentally into a source valuable 

biofuels. Scottish company plans to start with whiskey. Every year the production of the most famous Scottish drink 

accompanies production of about 4 million gallons of vinasse (a fermented mash) and 550,000 tons of sediment. 

Now producers get rid of 90% of the liquid, resulting in the production of whiskey, as it is not fit for drinking. The 

company Celtic Renewables offer them to turn into biofuel. In terms of efficiency such fuel looks pretty good. Various 

rainfall and Bard received during production, can be converted to biobutanol, generating 25% more energy than 

ethanol. Moreover, this technology will make less harmful to the fuel atmosphere. 

Стартап Celtic Renewables має намір перетворити відходи алкогольної промисловості в джерело 

цінного й екологічного біопалива. Почати шотландська компанія планує з віскі.Щорічно виробництву 

найвідомішого шотландського напою супроводжує вироблення близько 4 мільйонів галонів барди 

(ферментованого сусла) та 550 000 тонн опадів. Зараз виробники позбавляються від 90% рідини, яку 

отримують в процесі вироблення віскі, тому що вона абсолютно непридатна для пиття. У компанії Celtic 

Renewables їх пропонують перетворити на біопаливо. У плані ефективності таке паливо виглядає 

досить непогано. Різні опади і барда, отримані в ході виробництва, можуть бути перетворені в 

біобутанол, що виробляє на 25% більше енергії, ніж етанол. Більш того, дана технологія зробить паливо 

менш шкідливим для атмосфери.

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