Звіт про діяльність Біоенергетичної асоціації України
(01.01.2015 – 31.12.2015)
1. Покращення нормативно-правової бази
Подія

Дата

Верховною Радою у першому читанні прийнятий Проект
Закону про внесення змін до Закону України "Про побічні
продукти тваринного походження, що не призначені для
споживання людиною", що скасовує обов'язкову вимогу
стерилізувати гній, у тому числі для подальшого
використання в біогазових установках. БАУ повністю
підтримує даний ЗП та зверталась до Президента України за
накладанням вето, коли ця норма вносилась

8.12.2015

БАУ
направила
листи-звернення
до
Директорарозпорядника МВФ Крістін Лагард і до Голів депутатських
фракцій ВР України щодо підтримки інституційних реформ
в економіці України

01.12.2015

БАУ отримано відповідь з НКРЕКП на лист щодо
припинення дискримінації виробників тепла з місцевих
біопалив

30.11.2015

Звернення БАУ до Голови НКРЕКП щодо припинення
дискримінації виробників тепла з місцевих біопалив та
сприяння виконанню Постанови КМУ №453.

05.11.2015

БАУ разом з іншими громадським організаціями звернулась
до Президента України та Прем'єр-міністра України з
проханням підвищити статус Держенергоефективності та
безпосередньо підпорядкувати його Кабінету Міністрів
України

27.10.2015

БАУ звернулась до Віце-прем'єр-міністра Зубка Г.Г. та
Голови Комітету ВР Мартиненка М.В. із проханням
сприяти вирішенню проблемної ситуації, пов’язаної з
пропозицією щодо передачі повноважень на встановлення
тарифів та ліцензування господарської діяльності з
виробництва
тепла
з
ВДЕ
органам
місцевого
самоврядування, розроблений Мінрегіонбудом України

21.09.2015

Зареєстровано Законопроект №2529а «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення
процедури землевідведення для будівництва об’єктів з
виробництва теплової та/або електричної енергії з
використанням відновлюваних джерел енергії та/або
біологічних видів палива». Ініціатори законопроекту
виступили народні депутати Домбровський О.Г. та Лівік
О.П. БАУ підтримує даний законопроект і приймала
активну участь у підготовці даного законопроекту

26.08.2015

БАУ звернулась до Прем'єр-міністра України Арсенія
Яценюка з проханням ухвалити нові редакції Постанов
КМУ № 293 та № 453. Відповідні звернення направлено до
народних депутатів України О. Домбровського,
А. Бабак
та П. Юрчишина

28.07.2015

Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії». БАУ приймала активну
участь в його розробці. Законом запроваджуються
механізми стимулювання виробництва електричної енергії з
альтернативних джерел енергії. БАУ приймала активну
участь у підготовці даного закону

15.07.2015

ВР України ухвалено Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення конкурентних умов
виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії".
Даний закон вносить зміни до роботи механізму "зеленого"
тарифу та значно покращує умови впровадження
біоенергетичних проектів. БАУ приймала активну участь у
підготовці даного закону

4.06.2015

Лист БАУ до Прем’єр-міністра А.П. Яценюка та народних
депутатів О.Г. Домбровського, А.В. Бабак та П.В.
Юрчишина щодо підтримки нових редакцій Постанов КМУ
№453 та №293, а також сприяння системному перегляду
НКРЕКП середньозважених тарифів на виробництво
теплової енергії з альтернативних джерел

30.04.2015

БАУ звернулась до Президента України з проханням
накласти вето на ухвалений ВР України в 2-му читанні та в
цілому законопроект № 0905 від 27.11.2014 «Про побічні
продукти тваринного походження, не призначені для
споживання людиною» і направити його на доопрацювання

17.04.2015

БАУ звернулась до Голови підкомітету з питань сталого
розвитку, стратегії та інвестицій Комітету Верховної Ради з
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики
та ядерної безпеки - Народного депутата України, Наталі
Кацер-Бучковської щодо неприпустимих дій НКРЕКП

18.03.2015

Відповідь Держенергоефективності на лист БАУ щодо
неприпустимості зниження рівня "зелених" тарифів

11.03.2015

БАУ разом з іншими профільними асоціаціями звернулась
до Президента і Прем'єр-Міністра України щодо
незадовільної роботи НКРЕКП

26.02.2015

Верховна Рада України зареєструвала Проект Закону про
внесення змін до деяких законів України щодо

05.02.2015

конкурентних умов виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії. Біоенергетична асоціація
України брала активну участь у розробці зареєстрованого
законопроекту
Лист БАУ до Прем’єр-міністра щодо неприпустимості
зниження рівня «зелених» тарифів

03.02.2015

Лист БАУ до Прем’єр-міністра щодо механізму разової
премії теплогенеруючим компаніям за заміщення
природного газу

02.02.2015

Роз’яснення позиції БАУ щодо проектів законів України
про регулювання рівня зеленого тарифу

30.01.2015

Експертами Біоенергетичної асоціації України було
підготовлено спільні пропозиції до проекта змін в
Постанови КМУ N293 та 453

27.01.2015

2. Підтримка розвитку галузі
Подія
Лист БАУ до Голови м. Нововолинськ Сапожнікова
В.Б. щодо порушення умовами конкурсу на право оренди
об’єкта у сфері теплопостачання чинного Законодавства
України
Член Правління БАУ Костянтин Богатов затверджений
членом Громадської ради при НКРЕКП
БАУ розпочала співпрацю з CTI PFAN і стала
співорганізатором Програмі з розвитку і фінансування
проектів для країн СНД та Центральної Азії CISCA-PDFI
БАУ отримано відповідь Державної служби статистики
щодо пропозиції про запровадження детального обліку
енергетичного використання різних видів біомаси та
біопалив
БАУ звернулась до в.о. Голови Державної служби
статистики
України,
Жук
І.М.,
та
Голови
Держенергоефективності України, Савчука С.Д. з
пропозицією запровадження детального обліку обсягів
різних видів біомаси та біопалив, що були використані для
виробництва енергії та у транспортному секторі України

Дата
28.08.2015

16.07.2015
3.06.2015

05.03.2015

17.01.2015

3. Аналітична робота
Подія

Дата

Енергобаланс за 2014 рік: виробництво енергії з біопалива
та відходів зросло на 24,7%. Надано експертну оцінку
Біоенергетичної асоціації України

24.12.2015

Член БАУ компанія Intech Slovakia s.r.o. підготувала
аналітичний огляд конструктивних рішень до технології
прямого спалювання біомаси «Аналіз конструктивних
рішень у виробництві котлів для спалювання деревної
біомаси і соломи за технологіями прямого спалювання»

7.12.2015

Випущено тринадцяту аналітичну записку Біоенергетичної
асоціації України «Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС
та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії».

2.12.2015

Практичний посібник «Підготовка та впровадження
проектів заміщення природного газу біомасою при
виробництві теплової енергії в Україні» , підготовлений
членом БАУ ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в
рамках завдання Проекту USAID «Сприяння заміщенню
природного газу біомасою при виробництві теплової
енергії»

20.07.2015

Випущено дванадцяту аналітичну записку Біоенергетичної
асоціації України «Перспективи розвитку біоенергетики як
інструменту заміщення природного газу в Україні»

30.06.2015

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій
Подія

Дата

Біоенергетична асоціація України провела семінар з
біогазових технологій в рамках ділової програми 6-ї
Міжнародної виставки тваринництва та птахівництва
«Animal Farming Ukraine»

28.10.2015

В рамках 11-ї міжнародної конференції «Енергія з біомаси»
відбувся семінар «Співпраця у сфері біоенергетики України
– Нідерланди».

23.09.2015

11-та міжнародна конференція «Енергія з біомаси»,
організована Біоенергетичною асоціацією України, НТЦ
«Біомаса» та Інститутом технічної теплофізики НАН
України

22-23.09.2015

Член БАУ ГО «Агентство з відновлюваної енергетики»
провело семінар семінар “Підготовка ТЕО інвестиційних
проектів використання біомаси для виробництв теплової
енергії” в рамках виконання проекту “Сприяння заміщенню
природного газу біомасою при виробництві теплової
енергії”

16.07.2015

Член БАУ агро-енергетична компанія «SALIX energy»
провела практичний семінар «День енергетичного поля» у
Волинській області

27.05.2015

Проведено відкрите засідання БАУ для членів та ключових
гравців ринку з метою обговорення проблеми розвитку

20.05.2015

ринку біоенергетики в Україні
Член БАУ ГО "Агентство з відновлюваної енергетики"
провело семінар “Підвищення обізнаності представників
міст-партнерів в сфері заміщення природного газу
біомасою” в рамках виконання проекту “Сприяння
заміщенню природного газу біомасою при виробництві
теплової енергії”.
В продовження роботи семінару 31 березня було
організовано технічну екскурсію на об’єкти успішно
реалізованих проектів виробництва теплової енергії з
біомаси

30.03.2015

БАУ приймало участь у підготовці вебінарів з підвищення Протягом 2015
кваліфікації в галузі біоенергетики, координатором яких
виступає Федеральне агентство з відновлюваної енергетики
Німеччини (FNR)
Член БАУ ГО «Агентство з відновлюваної енергетики» в
рамках виконання проекту “Сприяння заміщенню
природного газу біомасою при виробництві теплової
енергії” та спільного плану дій з Держенергоефективністю
України
провело
семінар-дискусію
«Підвищення
обізнаності представників урядових органів в сфері
заміщення природного газу біомасою»

18.02.2015

Відкрите засідання БАУ «Проблеми теплогенерації на
біомасі в Україні та шляхи їх подолання»

21.01.2015

5. Публікації в ЗМІ
Подія

Дата

Стаття «Україні – сплячий гігант європейської
біоенергетики» у журналі «Біоенергетика» №2

17.11.2015

Інтерв’ю Голови БАУ на тему: «Чому встановлення тарифів
на «альтернативне» тепло ризиковано довіряти місцевій
владі» інтернет-виданню «Ділова столиця»

10.09.2015

Стаття Олександра Домбровського, Георгія Гелетухи, Івана
Надєїна та Володимира Майстришина «Хто зриває плани із
заміщення імпортного газу» для «Економічної правди»

20.08.2015

Біоенергетика в Україні: Сучасний стан та перспективи
розвитку. Частина 2.
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Петро Кучерук, Євген
Олійник, Олександра Трибой. Журнал "Промислова
теплотехніка", 2015, т.37, №3 (с.65-73) (російською)

03.07.2015

«Енергетичний
та
екологічний
аналіз
технологій
виробництва енергії з біомаси. Частина 2»
Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Дроздова О.І. Журнал

16.01.2015

«Промислова теплотехніка», 2015, т. 37, №1. (російською)
Стаття членів БАУ в «Економічній правді»: «Біоенергетика
замість газу»
Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А.

09.01.2015

6. Розсилка інформаційних дайджестів БАУ
Подія

Дата

36 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Грудень 2015]

28.12.2015

35 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Листопад 2015]

09.12.2015

34 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Жовтень 2015]

10.11.2015

33 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Вересень 2015]

12.10.2015

32 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Серпень 2015]

16.09.2015

31 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Липень 2015]

19.08.2015

30 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Червень 2015]

01.07.2015

29 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Травень 2015]

03.06.2015

27 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Березень 2015]

14.04.2015

26 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Лютий 2015]

04.03.2015

25 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Січень 2015]

15.01.2015

7. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції
Подія
БАУ разом з Комітетом енергетичної незалежності та
Українським національним інформаційним агентством
«Укрінформ» провели публічне обговорення на тему: «На
шляху до енергетичної незалежності: підсумки 2015 року».
Інтерв’ю Голови правління Біоенергетичної асоціації
Георгія Гелетухи журналу «Енергобізнес» про стан справ із
заміщенням природного газу у теплопостачанні приватних
домогосподарств,
багатоквартирних
будинків,
що
опалюються централізовано, бюджетних установ та
комерційних споживачів
Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого
розвитку» презентувала фільм «Джерело енергії, що змінить
Україну», знятий в рамках проекту USAID «Місцеві
альтернативні джерела енергії: м. Миргород», реалізований
експертами БАУ
Інтерв’ю Голови Біоенергетичної асоціації України Георгія
Гелетухи та член Правління БАУ Костянтина Богатова
каналу «Обозреватель LIVE» на тему: «Дорогий

Дата
23.12.2015

18.12.2015

30.11.2015

10.11.2015

імпортований газ vs дешеве українське біопаливо: що
заважає популяризації енергозаміщення в Україні»
Інтерв’ю члена Правління БАУ Костянтина Богатова
телеканалу новин «24». Обговорювались питання
формування комунальних тарифів і чи можна їх знижувати
шляхом демонополізації ринку

08.09.2015

Інтерв’ю Голови правління БАУ Георгія Гелетухи каналу
«Ducascopy TV» про інвестування в біоенергетику

21.08.2015

Вебінар
«Особливості
проектів»

24.06.2015

планування

біоенергетичних

Народний депутат України Олександр Домбровський та
Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха прийняли участь в
ефірі проекту «У деталях» телеканалу Рада, де
обговорювались питання шляхів підвищення енергетичної
безпеки та енергоефективності України
Інтерв'ю Георгія Гелетухи в ефірі Espresso.TV про об'єми
заміщення російського природного газу таким ресурсом, як
біомаса, про потенціал біомаси в Україні, а також про стан
справ у біоенергетичній галузі та останні законодавчі
зрушення у напрямку залучення біомаси на ринок
виробництва теплової енергії у житлово-комунальному
господарстві

05.03.2015

10.02.2015

8. Участь членів БАУ в конференціях та семінарах
Подія

Дата

Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій
Гелетуха провів відкриту лекцію у Національному
технічному університеті України "Київський політехнічний
інститут" на тему "Стан та перспективи розвитку
біоенергетики в Україні"

18.12.2015

Візит представників БАУ на біометановий завод в
Німеччині в рамках проекту BIO-PROM

7-9.12.2015

Представники БАУ прийняли участь у семінарі
"Перспективи біоенергетики у сільськогосподарській галузі
України" що проходив за ініціативи Української аграрної
конфедерації та за підтримки компаній Dentons і
AgroGeneration

27.11.2015

Представники БАУ взяли участь у роботі семінару
"Біоенергетичні проекти у Західній Україні" за підтримки
Федерального міністерства навколишнього середовища,
охорони природи, будівництва та ядерної безпеки
Німеччини (BMUB)

6.10.2015

Голова правління БАУ Георгій Гелетуха виступив на 3-й

09.10.2015

конференції "Теплові насоси в будівлях і містах України"
Представники БАУ, Євген Олійник та Ольга Гайдай взяли
участь у програмі «Відкритий світ», що фінансується
конгресом США і познайомились із досвідом США у сфері
енергонезалежності, енергоефективності та ВДЕ

1-10.07.2015

Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха в складі
міжнародної делегації відвідав біометановий завод Navaro у
Німеччині

09.06.2015

Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха виступив в якості
спікера на другій зустрічі-дискусії про сталий розвиток
«Енергія з біомаси доступна всім», організованому МБО ІЦ
«Зелене досьє» та Представництвом Фонду ім. Фрідріха
Еберта в Україні

26.05.2015

БАУ прийняла участь у семінарі "Вивчення німецького
досвіду виробництва та використання біогазу та біометану у
якості альтернативних видів палива", який організувала
НАК "Нафтогаз України"

19.02.2015

