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MARTIFER SOLAR TRIUMFUJE DZIĘKI 8-MEGAWATOWEJ 
ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA UKRAINIE 

− Firma Martifer Solar zaimplementowała w tym kraju w sumie 29 MW od sierpnia 2012 
roku i projekt ten stanowi szósty sukces osiągnięty z Rengy Development 

− Pomimo poważnych zawirowań politycznych i ekonomicznych na Ukrainie, firma była w 
stanie dostarczyć projekt na czas i w ramach przyjętego budżetu 

Martifer Solar, będąca częścią koncernu Martifer SGPS, zbudowała nową elektrownię fotowoltaiczną w 
ukraińskim regionie Winnicy. Projekt 8-megawatowego systemu fotowoltaicznego nosi nazwę Szarogród i jest 
dzisiaj jednym z najambitniejszych projektów firmy ukończonych pomyślnie w tym kraju. 

Pomimo złożonych wydarzeń politycznych i gospodarczych rozgrywających się na Ukrainie w pierwszej połowie 
2014 roku, Martifer Solar była w stanie uruchomić tę 8-megawatową elektrownię w terminie, po 3 miesiącach od 
rozpoczęcia jej budowy. Szarogrodzka elektrownia znajduje się niespełna 300 km na południowy zachód od 
Kijowa w obwodzie winnickim na Ukrainie. 

„Ta nowa 8-megawatowa elektrownia jest znaczącym osiągnięciem dla zespołu, ponieważ mocno uwypukla 
zdolności naszej firmy do przystosowywania i zarządzania złożonymi projektami w warunkach ekstremalnych. 
Ponadto ten projekt wykorzystania energii słonecznej jest jednym z pierwszych tej wielkości, który ma 
zaspokoić bieżące lokalne wymagania na terenie tego kraju” – powiedział Francisco Queirós, Dyrektor Krajowy 
Martifer Solar na Ukrainie. „Jesteśmy dumni z naszej ścisłej współpracy z Rengy Development mającej na celu 
maksymalizację potencjału rozwoju rynku energii słonecznej na Ukrainie”. 

Ten nowy projekt fotowoltaiczny to szósty projekt, który Martifer Solar stworzyła na Ukrainie dla swojego klienta, 
Rengy Development, co w sumie daje portfel obejmujący 29-megawatowy system fotowoltaiczny skali 
przemysłowej wdrożony w tym kraju od sierpnia 2012. 

„Utrzymując nasze inwestycje i rozwój projektów związanych z energią słoneczną na Ukrainie, w dalszym ciągu 
opieramy się na sile i sprawdzonym talencie firmy Martifer Solar jako partnera na rynku” - mówi Narek 
Harutyunyan, Dyrektor Zarządzający Rengy Development. „Mamy kilka wspólnych sukcesów na rynku 
ukraińskim, a ta 8-megawatowa elektrownia przerosła nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę obecną sytuację w 
kraju”.  

Martifer Solar ukończyła budowę 8-megawatowej elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni ok. 160 000 m2, 

wykorzystując 33 000 modułów zainstalowanych na stałych strukturach. Oczekuje się, że szarogrodzka 
elektrownia będzie wytwarzać energię rzędu 9,2 GWh rocznie. Przy mocy produkcyjnej tej wielkości, projekt 
zrównoważy 3 855 ton dwutlenku węgla rocznie, co stanowi energię wystarczającą do zaspokojenia rocznych 
potrzeb energetycznych ponad 11 000 mieszkańców regionu winnickiego. 
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Filinto Martins, Dyrektor Regionalny dla Martifer Solar w Europie, dodał: „Oprócz naszych prac na Ukrainie, 
Martifer Solar realizuje bardziej kompleksowe podejście do dalszych okazji na wschodnioeuropejskim rynku 
energii słonecznej, co pozwoli zapewnić przyszły rozwój zarówno dla naszej firmy, jak i technologii słonecznej w 
regionie”. 

O FIRMIE MARTIFER SOLAR 

Martifer Solar jest wiodącym i w pełni zintegrowanym graczem na światowym rynku fotowoltaicznym, skoncentrowanym na usługach 
rozwoju, EPC i O&M. 
 
Firma posiada siedzibę w Portugalii i jest obecna w Europie (Hiszpania, Włochy, Grecja, Belgia, Francja, Czechy, Słowacja, Wielka 
Brytania, Niemcy, Rumunia i Ukraina), w Ameryce Północnej i Łacińskiej (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Salwador, Chile, 
Brazylia i Ekwador), Afryce (Republika Zielonego Przylądka, Mozambik i RPA) oraz Azji (Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Singapur i Japonia). 
 
W 2013 roku przychody firmy Martifer Solar osiągnęły 274,4 mln euro, a do tej pory firma zaimplementowała ponad 500 MW 
fotowoltaicznej energii słonecznej na całym świecie. 
 
Martifer Solar jest częścią grupy Martifer, międzynarodowej grupy przemysłowej z około 3000 pracowników koncentrującej się na 
konstrukcjach metalowych i energii słonecznej. Martifer SGPS, SA to spółka holdingowa Grupy, którą jest notowana na giełdzie 
Euronext w Lizbonie od czerwca 2007 roku. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.MARTIFERSOLAR.COM 

 

O FIRMIE RENGY DEVELOPMENT 

Grupa przedsiębiorstw Rengy Development została utworzona w 2008 roku w celu inwestowania w projekty z dziedziny energii 
odnawialnej oraz rozwijania ich na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw. W chwili obecnej firma prowadzi działania na 
Ukrainie i w Armenii, koncentrując się przede wszystkim na wykorzystaniu energii słonecznej i energii wiatru, a także badaniu 
potencjału energii wodnej na wielu rynkach. 

Obecna działalność Rengy Development związana z rozwojem wykorzystania energii słonecznej składa się z kilku projektów o 
łącznej wydajności 50 MWp, a całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 100 mln euro. Firma skonstruowała i przekazała do 
eksploatacji portfel elektrowni fotowoltaicznych o całkowitej wydajności około 30 MW oraz kontynuuje rozwijanie szeregu projektów 
na Ukrainie, skupiając się na projektach średniej wielkości, w zakresie od 1 do 10 MW 

 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.RENGYDEVELOPMENT.COM.UA 

 


