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29.08 Ukrainian Shell representative office moved into a "green" office 29.08 Українське представництво Shell переїхало в «зелений» офіс

Local representatiove office of oil and gas giant Shell became the resident of "green office building" in the Ukrainian 

capital Kiev. The organization changed its residence and moved to a new office building that fully complies with the 

environmental standards. This is another step for Shell under transition towards sustainable development, which 

involves the most energy-efficient and environmentally friendly ways of running the company. The construction of 

new premises for the Shell representative office in Ukraine was conducted according to the ASHRAE standards, 

developed by global community of engineers and experts on heating and ventilation.

Мешканцем зеленого офісу в українській столиці Києві стало місцеве представництво нафтогазового 

гіганта Shell. Напередодні організація змінила своє місцезнаходження, переїхавши в новий офісний 

будинок, який повністю відповідає всім світовим екологічним стандартам. Ця подія для Shell стала 

черговим кроком у планомірному переході концерну на курс сталого розвитку, який передбачає 

максимально енергоефективне і дружелюбне функціонування у навколишньому середовищі всіх 

структурних підрозділів компанії. Зведення нового приміщення для роботи українського представництва 

Shell велося з урахуванням стандартів ASHRAE, встановлених глобальним співтовариством інженерів 

та експертів з обігріву та вентиляції.

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

29.08 Ukraine asks the European investment bank for EUR 800 mln for energy conservation 29.08 Україна просить у Європейського інвестбанку 800 млн євро на енергозбереження

. Ukraine asks the European Investment Bank to provide a loan of EUR 800 mln to implement energy-efficient 

technologies in order to reduce natural gas consumption in the residential area. The government expects to receive 

the first EUR 200 mln tranche in 2014.

Україна просить у Європейського інвестиційного банку кредит на суму 800 млн євро для впровадження 

енергозберігаючих технологій, що дозволяють скоротити споживання природного газу в житлово-

комунальному комплексі.  Уряд розраховує отримати перші 200 млн євро в 2014 році.

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

21.09 Kiev began to introduce energy-saving technologies actively 21.09 У Києві стали активніше впроваджувати енергозберігаючі технології

The capital of Ukraine is rapidly adopting energy-saving and energy-efficient technologies. In particular, one school 

got replaced central heating with thermal pumps and solar panels were installed in one of the kindergartens, which 

will cover electricity needs of the building. Experts point out that the use of such technologies not only improves the 

ecological state of the environment, but also reduces the budget expenses on energy and heating systems 

maintenance.

У столиці України все активніше впроваджують енергозберігаючі та енергоефективні технології. 

Зокрема, в одній зі шкіл міста замінили центральне опалення тепловими насосами, а в дитячому садку 

встановили сонячні батареї, які покривають потреби будівлі в електроенергії. Експерти відзначають, що 

застосування подібних технологій не тільки покращує екологічну обстановку, а й скорочує бюджетні 

витрати на енергоносії та ремонт тепломереж.

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

21.08 "Greening" of the construction sector in Ukraine should not be expected in the coming years 21.08 «Озеленіння» будівельного сектора України в найближчі роки чекати не варто

Ukrainian real estate market analysts argue that, despite the fact that energy-efficient building technologies are 

becoming more popular, they will not become a common practice in the nearest future. One of the leading architects 

in the country Anna Iskierdo, Executive Manager of Archproekt, said that the development of "green" technology in 

construction sector in Ukraine is still in its infancy stage. So far, everything that is associated with mass development 

of energy efficient technologies in buildings throughout their life cycle requires changes in the relevant legislation. 

Only the necessary amendments will accelerate the development of energy-efficient construction in the country. 

Without them, we should not expect the rapid development of these technologies in the next decade.

Аналітики ринку нерухомості України стверджують, що, незважаючи на те, що енергоефективні 

технології в будівництві набирають все більшої популярності набути масовості їм найближчим часом не 

судилося. Один з провідних архітекторів країни Ганна Іскіердо, яка керує компанією Archproekt, заявила, 

що розвиток технологій «зеленого» будівництва в Україні знаходиться всього лише в стадії зародження. 

Поки що все, що пов'язано з технологіями забезпечення енергоефективності будинків протягом їхнього 

всього життєвого циклу, для масового розвитку вимагає змін у відповідному законодавстві. Лише 

необхідні поправки дозволять прискорити розвиток енергоефективного будівництва в країні. Без них же 

очікувати стрімкого розвитку цих технологій, в найближче десятиліття не варто.

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

8.08 312 km of heating network have been already upgraded in Ukraine 8.08 В Україні цього року вже оновили 312 км тепломереж

According to Deputy Prime Minister Alexander Vilkul 471 kilometers of heating systems pipelines are planned to be 

replaced during the preparation for the upcoming heating season in Ukraine. He noted that such measures will 

reduce the losses of heat during the heat transportation to the consumers and, as a result, keep utility rates stable. 

In general, according to the deputy prime minister, 32 km of pipes will be replaced only in the capital within to the 

investment program of "Kyivenergo".

За словами віце-прем'єр-міністр Олександра Вілкула під час підготовки до нового опалювального 

сезону в Україні планують замінити 471 кілометрів тепломереж. При цьому він зазначив, що такі заходи 

дозволять скоротити втрати на транспортування тепла до споживачів і, як наслідок, зберегти тарифи на 

послуги ЖКГ на стабільному рівні. В цілому, за інформацією віце-прем'єра, згідно з інвестиційною 

програмою «Київенерго» замінить 32 км труб у столиці.

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

6.08 Germany will provide Lviv with EUR 5 mln for energy saving 6.08 Німеччина надасть Львову 5 млн євро на енергозбереження

. It was decided that German Ministry of Environment will provide Lviv with grant worth of EUR 5 mln for energy 

efficiency projects. It is planned that Lviv will receive funds in November this year. The funds will be directed to 

individual residential buidings insulation in Sykhiv district of the city. Lviv obtained this grant thanks to the EBRD 

secured loan to ―Lvivteploenergo‖ for the the modernization of the district heating system.  

Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини вирішило надати Львову грант сумою 5 

млн євро на проекти з енергозбереження. Планується, що кошти Львів отримає у листопаді цього року. 

Їх спрямують на утеплення окремих житлових будинків у Сихівському районі міста. Отриманням цього 

гранту Львів зобов'язаний Європейському банку реконструкції та розвитку, який надасть кредит 

"Львівтеплоенерго" на модернізацію системи централізованого теплопостачання.

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

5.08 The country's first energy-efficient house was built in Kyiv 5.08 У Києві з'явився перший в країні енергоефективний будинок

The house is equipped with building management system "Kodas", which allows to  monitor the security, 

temperature, close and open the window, control the lighting, elevators, ventilation, water supply and sanitation with 

one remote control devise. This system allows reducing operating costs of the building. The use of the automated 

system enables to control the situation, not only in the building in general, but also in each apartment separately. 

The use of this system has led to increase in  the construction costs by 2%, however, according to the experts, 

these costs will be paid back  during the first five years of house  exploitation.

Будинок оснащений системою управління будівлями «Кодас», яка дозволяє єдиним пультом управління 

вести контроль за безпекою, регулювати температуру, закривати і відкривати вікна і керувати 

освітленням, ліфтами, вентиляцією, водопостачанням і каналізацією. Ця система дозволяє скорочувати 

експлуатаційні витрати на утримання будівлі. Застосування автоматичної системи дозволяє 

контролювати ситуацію не тільки у всьому будинку, а й у кожній квартирі окремо. Застосування цієї 

системи призвело до подорожчання зведення будинку на 2%, однак ці витрати окупляться, як 

відзначають фахівці, за перші п'ять років.

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

29.08 Ministry of Environment of Germany wants to support bioenergy in Ukraine 29.08 Міністерство довкілля Німеччини хоче підтримати біоенергетику в Україні

Federal Ministry for the Environment, Nature Protection and Nuclear Safety of Germany plans to support pilot 

bioenergy projects in Ukraine. This was announced by Yvonne Lindenlaub, referent on cooperation with Russia, 

Ukraine and Central Asia during the meeting within the educational program for professionals in the field of climate 

and energy that is currently taking place in Germany. "Renewable energy is the area that we would like to support. 

There is a large bioenergy potential in Ukraine. There are many organizations in Ukraine that could support these 

projects. Together with local the Ministry of Agriculture and State Agency for Energy Efficiency we plan to enhance 

pilot projects in order to ensure the use of bioenergy and its access to the grid, "- she said. However, it was noted 

that the German Ministry will concentrate its activities mainly in the western regions of Ukraine, Lviv district in 

particular.

Федеральне міністерство навколишнього середовища, охорони природи та безпеки реакторів 

Німеччини планує підтримати пілотні біоенергетичні проекти в Україні. Про це повідомила референт із 

співпраці з Росією, Україною та Середньою Азією Івонна Лінденлауб в рамках освітньої програми для 

фахівців у галузі клімату та енергетики, що наразі проходить в Німеччині. «Галузь, яку ми би хотіли 

підтримувати – це відновлювана енергетика. Є великий біоенергетичний потенціал в Україні. Є багато 

організацій в Україні, які б могли підтримувати ці проекти. І в цій галузі ми плануємо разом з 

Міністерством сільського господарства та Держенергоефективністю посилити пілотні проекти для того, 

щоб забезпечити використання біоенергії та подачі її в загальну мережу», – сказала вона. Разом з тим, 

було зазначено, що міністерство в основному концентруватиметься на західних областях України, 

зокрема Львівській.

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

27.08 Energy poplar to replace gas for district in Lviv region 27.08 Енергетична тополя має замінити газ для району Львівщини

Energy poplar is to replace gas in Lviv region. Sokal district administration held a meeting with a representative of 

Bioproekt-K LLC (representative of French investors in Ukraine). Legal procedure of 200 hectares land plot obtaining 

in the area to grow energy poplar was main point to discussion during the meeting. Bioproekt-K LLC already rents 

150 acres of reserve lands under Korchivskoyi village council subordination.

Голова Сокальської райдержадміністрації Наталія Карташова та начальник відділу економічного 

розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості РДА Наталія Лагода провели зустріч з представником 

ТОВ "Біопроект-К" (представник французького інвестора в Україні) Степаном Прокопчуком. У ході 

зустрічі обговорювалося питання щодо оформлення документів на 200 гектарів землі в районі, де дана 

фірма має намір вирощувати енергетичну тополю. ТОВ "Біопроект-К", як повідомляє РДА, вже орендує 

150 гектарів земель запасу на території Корчівської сільської ради.

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

21.08 Demand for solid biofuels to double in Ukraine in 2013-2014 21.08 Попит на тверде біопаливо в Україні подвоїться в 2013-2014 рр..

Ukrainian domestic market demand for the solid biofuels will increase by 2 times - up to 570 tonnes during 2013-

2014 (20% to 40% of the total produced in Ukraine). By the end of 2012, Ukraine produced 1.43 million tonnes (of 

wood, sunflower husks and straw made pellets and briquettes). According to the IBCentre analysts the production 

forecast for 2013 is 1.45 million tons, in 2014 - 1.5 million tons. Key factors of domestic consumption growth are 

developing segment of heating and electricity generation from biomass and sharp reduction in the  biofuels 

consumption by Polish power plants, which used to be main buyers of Ukrainian fuel pellets from wood and 

agricultural raw materials (sunflower husks) during last 7 years.

У період 2013-2014 рр.. на українському внутрішньому ринку попит на тверде біопаливо зросте в 2 рази - 

до 570 тис. т (з 20% до 40% від загального обсягу виробленої українськими підприємствами продукції). 

За підсумками 2012 р. в Україні було вироблено 1,43 млн. т (пелети та брикети з деревної сировини, 

лушпиння соняшника та соломи). Прогноз виробництва на 2013 р. складає 1,45 млн. т, 2014 р. - 1,5 млн. 

т. На думку аналітиків IBCentre, ключовими чинниками зростання внутрішнього споживання біопалива в 

Україні є розвиток сегменту теплової та електричної генерації на основі біомаси, а також різке 

скорочення споживання біопалива польськими електростанціями, які є головними покупцями 

українських паливних гранул з дерева і аграрної сировини (лушпиння соняшника) останні 7 років.

For more information read here (in Russian) більш детально читати тут 
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16.08 "Solar Park Pidhorodne" has built two ground SPP in Dnipropetrovsk region 16.08 "Солар парк Підгородне" побудували дві наземні СЕС в Дніпропетровській області

"Solar Park Pidhorodne" LLC (Dnepropetrovsk) completed the construction of two commercial ground solar power 

plants (SPP) with a total installed capacity of 1,645 MW in the Dnepropetrovsk region. Both facilities are located on 

one plot of land, next to each other. More than 6.8 million LDK PV modules are installed at SPP with the capacity of 

240 W per unit and Power One invertors of U.S. production. During the construction of SPP the company used 

Ukrainian mounting systems for PV modules, cables and transformers, thus fulfilling the requirements on using local 

components in the construction of power plants producing renewable energy sources.

ТОВ "Солар парк Підгородне" (Дніпропетровськ) у червні завершили будівництво двох комерційних 

наземних сонячних електростанцій (СЕС) загальною встановленою потужністю 1,645 МВт в 

Дніпропетровському районі однойменної області. Об'єкти розташовані на одній земельній ділянці. На 

СЕС встановлено більше 6,8 тис. фотоелектричних модулів LDK одиничною потужністю 240 Вт та 

інвертори американського виробника Power One. При будівництві СЕС компанія використовувала 

українські системи кріплення фотоелектричних модулів, кабельну продукцію і трансформатори, що 

дозволило виконати законодавчу вимогу про використання місцевих компонентів при будівництві 

електростанцій на відновлюваних джерелах енергії.

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

14.08 Solar outlook 14.08 Сонячні перспективи

Solar energy is one of the most rapidly growing areas of the electricity industry in the world. According to the 

European Photovoltaic Industry Association the total capacity of the existing solar power plants increased by 31 

GWs, and exceeded the milestone of 100 GW  last year. In total, solar power plants produce as much energy as 16 

large nuclear power plants. Worldwide trends reflected in Ukraine as well. Despite the reduction of state support, the 

solar energy market continues to develop actively. During first six months of the year 12 large solar facilities with a 

total capacity of 167.7 MW were built and commissioned in Ukraine. Thus, the total installed capacity of our solar 

power plants increased by 51.4% to 494 MW. Investments in the sector of solar energy in the first half of 2013 

amounted for more than EUR 360 mln. 

Сонячна енергетика залишається одним з напрямків електроенергетики, які найбільш динамічно 

розвиваються в світі. За даними Європейської асоціації фотоелектричної промисловості, торік сумарна 

потужність діючих геліоенергетичних установок зросла на 31 ГВт, перевищивши рубіж  100 ГВт. 

Сумарно сонячні електростанції виробляють стільки ж енергії, скільки здатні генерувати 16 великих 

АЕС. Загальносвітові тенденції не оминули і Україну. Незважаючи на зменшення держпідтримки, ринок 

сонячної енергетики активно продовжує розвиватися. За шість місяців нинішнього року в Україні були 

побудовані і введені в експлуатацію 12 великих об'єктів загальною потужністю 167,7 мВт. Таким чином, 

загальна встановлена потужність наших сонячних електростанцій збільшилася на 51,4 %, до 494 МВт. 

Інвестиції в галузь сонячної енергетики в першому півріччі 2013 р. склали більше 360 млн. євро.

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

13.08 Activ Solar completes a 69.7 MWP project in Crimea 13.08

Activ Solar починає пусконалагоджувальні роботи на сонячній електростанції в Криму 

потужністю 69,7 МВт

Vienna-based Activ Solar is announcing the start of commissioning works of the 69.7 megawatt peak (MWp) 

Nikolayevka Solar Park in the Simferopol region of Crimea, Ukraine. The Nikolayevka Solar Park, spanning over 116 

hectares of land, consists of 52 inverters and 290,048 polycrystalline solar modules installed on a four-row mounting 

system, which will provide an estimated 90,000 MWh of electricity per year - an equivalent saving of approximately 

72,000 tons of CO2. 

Компанія Activ Solar оголошує про початок пусконалагоджувальних робіт на сонячній електростанції 

«Миколаївка» в Сімферопольському районі (Крим, Україна) встановленою потужністю 69,7 мегават-пік 

(МВт-п). Сонячна електростанція «Миколаївка», розташована на площі понад 116 га, складається з 290 

048 полікристалічних сонячних модулів, встановлених у чотири ряди, і 52 інверторних станцій. 

Електростанція буде виробляти близько 90000 мегават-годин чистої електроенергії на рік, що дозволить 

скоротити викиди вуглекислого газу до 72 000 тонн на рік.

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

09.08 "Tokmak Solar Energy" will produce innovative trackers 09.08 "Токмак Солар Енерджі" випускатиме інноваційні трекери

"Tokmak Solar Energy" LLC (Zaporozhye region) will begin the production of trackers (turning system) for solar 

power plants. In contrast to other models, the trackers developed by "Tokmak Solar Energy" work using one, but not 

two engines, that helps to reduce the load of the system and stabilize its operations. Tracker is an automatic rotating 

device made of aluminum and stainless steel, which mounts solar modules. Focusing on the sun position, it provides 

for the optimal position of batteries. Usage of such trackers increases the production of electricity by 30% compared 

to the modules with fixed mounting systems.

ТОВ "Токмак Солар Енерджі" (Запорізька обл.) освоїло випуск трекерів (систем обертання) для 

сонячних електростанцій. На відміну від інших моделей, трекери розроблені "Токмак Солар Енерджі" 

працюють не на двох, а на одному двигуні, що знижує навантаження на систему, стабілізує її роботу. 

Трекер являє собою автоматичну поворотну конструкцію з алюмінієвого профілю та нержавіючої сталі, 

на якій закріплюються сонячні модулі. Орієнтуючись щодо положення сонця, він забезпечує оптимальне 

положення батарей. Застосування трекера збільшує вироблення електроенергії на 30% в порівнянні з 

установкою модулів на фіксованій нерухомій системі кріплення.

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

Вітрова енергетика

7.08 DTEK "Wind Power" teaches employees to serve wind turbines 7.08 ДТЕК "Вінд Пауер" навчає своїх співробітників обслуговуванню вітротурбін

Employees of Botiyevska wind farm (―Wind Parks of Ukraine‖), which is built by  "Wind Power", DTEK energy 

holding subsidiary in Zaporizhzhya region, have undertaken certified training at the Vestas Central Europe training 

center  - the manufacturer of the wind turbines that are used at the farm.  The purpose of the training is to improve 

quality and reduce servicing time of the station turbines. Currently servicing of wind turbines Botiyevska WPP was 

conducted by outsourced Vestas servicing engineers. The possibility to conduct such activities in the future by 

Botiyevska WPP staff will enhance the effectiveness of turbines maintenance and reduce the downtime of technical 

equipment.

Співробітники Ботієвської вітроелектростанції (ВЕС), яку будує дочірня компанія енергохолдингу ДТЕК 

"Вінд Пауер" в Запорізькій області, пройшли сертифіковане навчання в навчальному центрі компанії 

Vestas Central Europe – компанії-виробника використовуваних на станції вітроустановок. Метою 

навчання є підвищення якості і скорочення часу обслуговування вітротурбін станції. Наразі 

обслуговування вітротурбін Ботієвської ВЕС проводять сервісні інженери Vestas, що працюють на 

аутсорсингу. Можливість проведення таких робіт у майбутньому співробітниками Ботієвської ВЕС 

самостійно дозволить підвищити ефективність обслуговування турбін і зменшити час технічних простоїв 

обладнання.

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

7.08 It is planned to produce about 68 megawatt-class wind turbines in Ukraine in 2014 7.08 В Україні в 2014 році планують виробити близько 68 вітротурбін мегаватного класу

"Furlander Windtechnology" LLC plans to release about 68 megawatt-class wind turbines produced at Kramatorsk 

plant of heavy equipment building of Donetsk region in 2014. Wind turbines with the capacity of 2.5 MW and 3MW 

will be used for the project of Asset Management Company ―Wind parks of Ukraine" in Ukraine. Wind turbines with 

the capacity of 2 MW designed for the construction of the first industrial wind power plant in Kazakhstan near the 

town of Yereymentau (Akmola region). Also, this year " Furlander Windtechnology" plans to release 20 wind 

installations with the capacity of 2.5 MW (if needed the company can produce another 10 wind turbines of such 

capacity), 2 wind turbines with the  capacity of 3MW and 4 wind turbines of 2 MW.

ТОВ "Фурлендер Віндтехнолоджі" у 2014 році на базі Краматорського заводу важкого 

верстатобудування (КЗВВ) в Донецькій області планує випустити близько 68 вітротурбін мегаватного 

класу. Вітротурбіни потужністю 2,5 та 3 МВт будуть реалізовані на проектах ТОВ "Управляюча компанія 

"Вітропарки України" в Україні. Вітротурбіни потужністю 2 МВт розраховані під будівництво першої 

промислової вітрової електростанції в Казахстані в районі міста Єрейментау (Акмолинська область). 

Разом з тим, в поточному році "Фурлендер Віндтехнолоджі" планує випустити 20 вітроустановок 

потужністю 2,5 МВт (за потреби компанія може випустити ще 10 вітротурбін даної потужності), 2 

вітротурбіни потужністю 3 МВт та 4 вітроустановки потужністю 2 МВт.

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

28.08 NERC has introduced incentive regulation towards the electricity transmission by local electrical networks 28.08

НКРЕ ввела стимулююче регулювання у сфері передачі електроенергії місцевими 

електромережами 

Incentive regulation towards the electricity transmission by (local) electrical networks will be applied to organizations 

engaged in electricity transmission by local power grids, electricity suppliers at a regulated tariff or those, which 

transfer electricity only. The companies will be able to switch to the incentive regulation under condition of clear 

electricity liability towards GE "Energy Market" or restructure debt agreements availability, also in case of asset 

evaluation conducted in accordance with specified methodology and positive assessment report review by State 

Property Fund.

Стимулююче регулювання у сфері передачі електроенергії місцевими (локальними) електромережами 

застосовується для організацій, що здійснюють передачу електроенергії місцевими (локальними) 

електричними мережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом або ж лише передачу 

електроенергії. Перехід обленерго на стимулююче регулювання можливий при відсутності 

заборгованості за електроенергію перед ДП "Енергоринок" або наявності договорів про 

реструктуризацію такої заборгованості та в разі проведення оцінки активів згідно відповідної методики і 

позитивної рецензії Фонду державного майна щодо звіту про оцінку.

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

25.08 UAH 1.8 trillion needed for the implementation of the updated Energy Strategy of Ukraine 25.08 На реалізацію оновленої Енергостратегії України знадобиться не менше 1,8 трлн гривень

The Cabinet of Ministers relies on attraction of private funds and foreign investment in order to fund the Energy 

Strategy of Ukraine. The goals set by the updated Energy Strategy for the period up to 2030 require funding of at 

least UAH 1.8 trillion. The main objectives of the Energy Strategy are: creating the conditions to meet energy 

demand in reliable and qualitative way; increasing energy security of the state, increasing the efficiency of the 

consumption, reduction of anthropogenic impact on the environment and supporting of civil protection in the field of 

technological security of energy industry.

У Кабміні розраховують на фінансування Енергостратегії із залученням сторонніх і приватних коштів та 

іноземних інвестицій. Реалізація завдань, поставлених оновленою Енергетичної стратегією України на 

період до 2030 р., вимагає фінансування в розмірі 1,8 трлн гривень. Згідно енергостратегії, головними 

цілями документа є: створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на енергопродукти; 

підвищення енергобезпеки держави, підвищення ефективності споживання та використання 

енергопродуктів; зменшення техногенного навантаження на довкілля та забезпечення цивільного 

захисту у сфері техногенної безпеки ПЕК.

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

22.08 Ukraine to receive USD 100 mln for the development of energy efficiency 22.08 Україна отримає 100 млн доларів на розвиток енергоефективності

Ukraine following Turkey and Balkan countries example is preparing to cooperate with the Austrian Development 

Bank (OeEV) on investments in energy efficiency. Austrian bank offers the loans for Ukrainian banks, which are 

expected to finance energy efficiency and renewable energy projects. OeEV plans to enter Ukrainian market with an 

investment portfolio for energy efficiency projects in the amount of USD 100 mln. in 2014. Financial institution that 

will become a partner of the Austrian bank, will receive between EUR 5 and 25 mln to support energy efficiency and 

renewable energy projects. Funds that will be received by Ukrainian bank, will be allocated according to a special 

program that will be offered by OeEV.

Україна слідом за Туреччиною та країнами Балканського регіону готується співпрацювати з 

Австрійським банком розвитку (ОеЕВ) у сфері інвестування в енергоефективність. Австрійський банк 

пропонує умови для українських банків, через які передбачається фінансувати проекти з 

енергоефективності та відновлюваної енергетики. ОеЕВ вже в 2014 році планує вийти на український 

ринок з інвестиційним портфелем в енергоефективні проекти в розмірі $ 100 млн. Фінансова установа, 

яка стане партнером Австрійського банку, отримає від 5 до 25 млн євро на підтримку проектів з 

енергоефективності та відновлюваної енергетики. Кошти, які отримає український банк, будуть 

виділятися за спеціальною програмою, яку запропонує ОеЕВ.

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

15.08 The draft law regarding certain matters of bioethanol production has been approved 15.08 Погоджено проект закону щодо деяких питань виробництва біоетанолу

The law is called to simplify the licensing system for the bioethanol production and harmonize the existing legislation 

according to the national strategy for simplification of the entrepreneurial activities. The amends to the Draft Law 

Article 229 of the Tax Code of Ukraine aim to cancel CMU’s responsibility for keeping the list of the ethanol 

producers, due to the fact that producers are controlled through the licensing process and introduce the regulatory 

ban on the ethyl alcohol production and its storage by bioethanol producers and also by territorially separated units 

of the respected companies.

Проект Закону розроблено з метою спрощення дозвільної системи у сфері виробництва біоетанолу та 

узгодження положень чинного законодавства із державною стратегією дерегуляції щодо спрощення 

здійснення підприємницької діяльності. Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 229 

Податкового кодексу України в частині скасування ведення Кабінетом Міністрів України Переліку 

виробників біоетанолу, оскільки контроль за такими виробниками здійснюється через процедуру 

ліцензування та нормативно закріпити заборону на виробництво та зберігання спирту етилового на 

підприємствах з виробництва біоетанолу і на територіально відокремлених підрозділах такого 

підприємства.

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

14.08 Stumbled on locality 14.08 Спіткнулися на місцевості

Project Financing and Policy Фінансування проектів та політика

Сонячна Енергетика Solar energy 

Wind power

2

http://interfax.com.ua/news/economic/164382.html
http://interfax.com.ua/news/economic/164382.html
http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2013_ds/avgust_2013ds/31-32-637-638/109975.htm
http://www.depo.ua/ru/delovaja-stolica/2013_ds/avgust_2013ds/31-32-637-638/109975.htm
http://www.activsolar.com/media/press-releases/bol
http://www.activsolar.com/ru/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D1%8B/bolgr
http://ua-energy.org/post/35346
http://ua-energy.org/post/35346
http://ua-energy.org/post/35220
http://ua-energy.org/post/35220
http://ua-energy.org/post/35191
http://ua-energy.org/post/35191
http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/market-news/876-nerc-has-introduced-incentive-regulation-towards-the-electricity-transmission-by-local-electrical-networks
http://www.nerc.gov.ua/index.php?news=3350
http://ubr.ua/market/industrial/na-realizaciu-obnovlennoi-energostrategii-ukrainy-ponadobitsia-ne-menee-18-trln-griven-246995
http://ubr.ua/market/industrial/na-realizaciu-obnovlennoi-energostrategii-ukrainy-ponadobitsia-ne-menee-18-trln-griven-246995
http://delo.ua/energo/ukraina-poluchit-100-mln-na-razvitie-energoeffektivnosti-213083/?supdated_new=1378194369
http://delo.ua/energo/ukraina-poluchit-100-mln-na-razvitie-energoeffektivnosti-213083/?supdated_new=1378194369
http://euea-energyagency.org/en/news-and-events/market-news/872-the-draft-law-of-ukraine-on-amendments-to-article-229-of-the-tax-code-of-ukraine-regarding-certain-matters-of-bioethanol-production-has-been-approved
http://euea-energyagency.org/uk/novyny-ta-podiyi/novyny-rynku/871-pogodzheno-proekt-zakonu-ukrajiny-pro-vnesennja-zmin-do-statti-229-podatkovogo-kodeksu-ukrajiny-shchodo-dejakyh-pytan-vyrobnyctva-bioetanolu


Newsletter 

August, 2013

Євпорейсько-Українське Енергетичне Агентство

European-Ukrainian Energy Agency

Інформаційний бюлетень

Серпень, 2013

From now on it will be easier for domestic alternative energy producers to prove the fulfillment of the LCR (use of 

services and spare parts of Ukrainian origin) in order to obtain the "green" tariff. The calculation of this index has 

been recently simplified by NERC. But to collect the needed number of services and spare parts for wind turbines 

and biogas plants is quite an impossible task. Therefore, the only renewable industry that will be able to develop in 

Ukraine in the coming year or two, will be solar energy generation, since local manufacturers are ready to offer 

everything that is needed to support the regulation.

Відтепер вітчизняним альтернативникам, щоб отримати "зелений" тариф, простіше буде довести 

виконання вимог щодо місцевої складової (використання робіт і комплектуючих українського 

виробництва). Розрахунок цього показника нещодавно спростила НКРЕ. Але от "назбирати" потрібну 

кількість наших деталей для вітряків і біогазових установок - поки нездійсненне завдання. Тому єдиним 

напрямом, який зможе активно розвиватися в Україні найближчі рік-два, залишиться сонячна 

енергетика, для якої місцеві виробники готові запропонувати всі необхідне.

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

14.08 U.S. Will Help Ukraine Increase Energy Independence 14.08 Новий посол США боротиметься за українську енергонезалежність

According to newly appointed U.S. Ambassador to Ukraine Geoffrey R. Pyatt US will support Ukraine's aspirations to 

achieve greater energy independence remains one of the major priorities of the new ambassador. Ukraine's energy 

independence remains an important commercial as well as geostrategic initiative, stated U.S. Ambassador Pyatt. 

Another priority is to advance Ukraine's European choice, and the wish of Ukrainian people to move toward 

institutional Europe. 

За словами нового посла США в Україні Джеффрі Пайятта Cполучені Штати Америки бажають 

допомогти Україні в досягненні енергетичної незалежності. За його словами, цілком очевидно, що для 

безхмарного майбутнього для України найважливішу роль відіграватиме енергетична безпека, а так 

само додав, що американські компанії готові допомогти Україні розкрити її енергетичний потенціал. 

Джеффрі Пайятт зазначив, що Сполучені Штати збираються налагодити з Україною дружні відносини і 

вести політику активного співробітництва.

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

12.08 World Bank to provide heat suppliers with USD 300 mln 12.08 Світовий банк виділить теплопостачальним підприємствам 300 млн. дол.

World Bank will allocate an investment loan in the amount of USD 300 mln within the "Improving energy efficiency in 

the central heating sector in Ukraine" project. According to the report, the financing will be provided to the SCE 

"Donetskgorteploset", CE "Kharkiv heating networks" SCE "Mykolaivoblteploenergo", SCE "Khersonteploenergo" CE 

"Vinnitsagorteploenergo", SCE "Ivanofrankivskteploenergo" and CE "Miskteploenergia" (Kamenetz-Podilsky, 

Khmelnitsky region). The investment is aimed at improvement of the enterprises' economic and energy efficiency, 

cost of fuel and energy resources minimization, improvement of institutional capacity and the reliability of heat supply 

systems.

У рамках реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України» Всесвітній банк виділить інвестиційну позику розміром 300 млн. доларів. 

Фінансування в рамках проекту буде надано для ОКП «Донецькміськтепломережа», КП «Харківські 

теплові мережі», ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» , МКП «Херсонтеплоенерго», КП 

«Вінницяміськтеплоенерго», ДГП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та КП «Міськтепловоденергія» 

(Кам'янець-Подільський, Хмельницької обл.). Інвестиції будуть спрямовані на підвищення економічної 

та енергетичної ефективності підприємств, мінімізацію витрат паливно-енергетичних ресурсів, 

удосконалення інституційного потенціалу та підвищення надійності функціонування систем 

теплопостачання.

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

6.08 Minister of the Environment visited Berdychiv 6.08 Бердичів відвідав міністр екології

The main purpose of the Minister's visit to Berdichev was to check the implementation of projects under the Green 

Investment Scheme in the local health care and education institutions,  which include heat sanitation of the facades 

and roofs, replacement of windows and doors,  roof repearment. Funds for these activities are allocated by the 

Japanese government under the Kyoto Protocol framework. Among twelve sites for allocated for heat sanitation in 

Zhytomer region, four belong to Berdychiv Central City Hospital.

Основною метою приїзду міністра до Бердичева стало ознайомлення з ходом реалізації проектів за 

схемою зелених інвестицій в місцевих закладах охорони здоров’я та освіти, на яких здійснюється 

теплосанація: утеплення фасадів та покрівель, заміна віконних та дверних блоків, ремонт покрівлі. 

Кошти на ці роботи виділяються японським урядом у рамках реалізації умов Кіотського протоколу. Із 

дванадцяти об’єктів теплосанації на Житомирщині, чотири находяться у Бердичеві — на території 

Центральної міської лікарні. 

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

Energy Community Енергетичне Співтовариство

2.09 Secretariat recommends adoption of draft Electricity Law in Ukraine 2.09 Секретаріат рекомендує прийняти проект закону “ Про електроенергію» в Україні

The Secretariat confirmed in its latest assessment of the draft law that it will significantly improve Ukraine’s 

compliance with the Energy Community Treaty compared to existing legislation. In particular, the draft law will 

contribute to the liberalization of the wholesale and – to some extent – retail electricity markets. Nevertheless, the 

Secretariat has submitted additional comments and recommendations to further improve a few individual provisions.

Секретаріат підтвердив у своїй останній оцінці проекту закону ― Про електроенергію», що він значно 

поліпшить дотримання Україною Договору про енергетичне співтовариство в порівнянні з чинним 

законодавством. Зокрема, проект закону сприятиме лібералізації оптового і - до певної міри - 

роздрібного ринків електроенергії. Проте, Секретаріат надав додаткові зауваження та рекомендації 

щодо подальшого вдосконалення кількох окремих положень.

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

International News Міжнародні новини

2.09 Moldova to save USD 15.6 mln a year on energy-efficiency in new buildings 2.09 Молдова буде економити 15,6 млн доларів на рік на енергоефективних новобудовах

The Cabinet of Ministers of the Republic of Moldova approved the draft law "On energy efficiency in buildings." The 

Government proposes to introduce a mandatory "energy efficiency" certification for buildings since 2014. It is 

assumed that the implementation of the law will annually save USD 15.6 mln for the residents of the buildings 

constructed after 2012. The document complies with the European requirements and should provide multiple 

savings on heating in the residential and social buildings.

Кабінет міністрів республіки Молдова затвердив проект закону "Про енергоефективність будівель". Уряд 

країни пропонує впровадити обов'язкове "енергоефективне" сертифікування житлових будинків вже з 

2014 року. Передбачається, що впровадження проекту дозволить економити в рік  15,6 млн доларів 

жителям будинків, побудованих з 2012 року. Документ відповідає європейським вимогам і має 

забезпечити багаторазову економію тепла в житловому фонді та будівлях соціального значення.

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

2.09 Europeans are developing electricity grid with zero losses 2.09 Європейці розробляють транспортні електромережі з нульовими втратами

According to Stefan Stukrada, Research Coordinator of the "Earth, Energy and Environment Systems" cluster EZ, 

Institute for Sustainable Development (Germany),  European research institutions and companies are developing 

and testing in practice network for long distances electricity transportation with zero losses.  According to him, the 

problem of transporting electricity over long distances is very acute currently in Europe these days. In particular, in 

Germany the development of an effective network will be urgent in the nearest future, due to the implementation of 

the new energy policy.

За словами координатора із наукових питань кластеру Е3 "Системи землі, енергетики та довкілля" 

Інституту сталого розвитку (Німеччина) Штефана Штюкрада європейські наукові інституції та компанії 

розробляють і тестують на практиці мережі для транспортування електроенергії на великі відстані, 

втрати в яких будуть відсутні. За його словами, наразі в Європі дуже гостро постає проблема 

транспортування електроенергії на великі відстані. Зокрема, в Німеччинні розбудова ефективної мережі 

буде актуальною вже у найближчому майбутньому, при реалізації нової енергетичної політики.

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

27.08 Germany Launches its Largest Offshore Wind Farm on the North Sea 27.08 Відбувся офіційний запуск найбільшого офшорного вітропарку в Німеччині

The age of sea-based large-scale power plants in Germany has begun with the completion of the wind farm Bard 

Offshore 1 100 kilometers off the island of Borkum on Monday. 80 wind turbines now provide a ready capacity of 

400 megawatts, enough to power about 400,000 households in wind power. EUR 2 M were invested in the the 

construction and launchinh of "green" power facility.

ВЕС під назвою «Бард-1», яка розташовується в належній до федеративної республіки акваторії 

Північного моря, складається з 80 електрогенераторів. Сумарно вони виробляють 400 МВт 

електроенергії, чого вистачить для забезпечення потреб в енергії близько 400 тисяч домашніх 

господарств. Для будівництва і запуску «зеленої» електростанції знадобилося інвестицій на суму 2 млрд 

євро.

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

14.08 USD 134 bn to be invested in the construction of the new SES in the world in the next seven years 14.08 У найближчі сім років у будівництво нових СЕС в світі буде вкладено 134 млрд доларів

Last year, the total capacity of the existing solar power plants in the world exceeded 100 GW. Together they produce 

as much energy as 16 large nuclear power plants. A leader in the development of solar energy is Europe - 70% of 

solar power plants are concentrated in Europe. Experts predict that the biggest growth of "solar" capacity this year 

will occur in China. Also, the leaders in this sector of energy will be Japan and the United States. U.S. consulting firm 

Navigant Consulting estimates that by 2020 the price for solar energy will be equal to the price of the traditional and 

USD 134 billion will be invested in the development of solar power during this time. By 2020, the total capacity of 

SES in the world should be, according to experts, 438 GW.

Торік сумарна потужність діючих сонячних електростанцій у світі перевищила 100 ГВт. Вони виробляють 

разом стільки енергії, скільки здатні виробляти 16 великих атомних електростанцій. Лідером у розвитку 

сонячної енергії є Європа - тут сконцентровано 70% сонячних потужностей. Експерти прогнозують, що 

найбільший приріст «сонячних» потужностей в цьому році відбудеться в Китаї. Також лідерами в цьому 

секторі енергетики будуть Японія і США. Американська консалтингова компанія Navigant Consulting 

вважає, що до 2020 року ціна сонячної енергії буде дорівнювати ціні традиційної, а в розвиток сонячних 

потужностей за цей час буде вкладено близько 134 млрд доларів США. До 2020 року сумарна 

потужність СЕС в світі повинна, за оцінками експертів, скласти 438 ГВт.

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