
Звіт про діяльність Біоенергетичної асоціації України 
(01/01/2014 – 31/12/2014) 

 

1. Покращення нормативно-правової бази 

Подія Дата 

Звернення БАУ до Уряду щодо необхідності перегляду "зеленого" 
тарифу з урахуванням курсу Національного банку 

21/11/2014 

Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову "Про 
стимулювання заміщення природного газу в сфері теплопостачання" 
№293 від 9 липня 2014 р. Дана постанова відкриває шлях заміщенню 
природного газу, який використовується для опалення населення в 
ЖКГ. Біоенергетична асоціація України була одним з ініціаторів 
вирішення цього питання. Перші листи до Уряду з цього приводу 
було надіслано ще взимку. 

04/08/2014 

Відправлені листи від трьох профільних асоціацій Прем'єр-міністру 
України та голові профільного комітету ВР з приводу планів Уряду 
запровадити податок на прибуток для виробників електроенергії з 
ВДЕ та ввести акциз для виробників моторних біопалив 

25/07/2014 

Офіційно опубліковано ДБН, що відміняє автоматичне віднесення 
об'єктів підвищеної екологічної небезпеки до 5 категорії складності 

10/07/2014 

Реакція Мінфіну щодо використання біопалив з метою заміщення 
природного газу в секторі теплогенерації України 

17/06/2014 

Зміни від Мінрегіону в ДСТУ Н Б.В.1.2-16 щодо визначення категорії 
складності об′єктів будівництва 

06/06/2014 

БАУ отримано лист від Мінекономрозвитку стосовно стимулювання 
виробництва теплової енергії з біомаси у ЖКГ 

20/05/2014 

Біоенергетична асоціація України направила листи-звернення до 
народних депутатів України — С.Л. Тігіпка та О.Г. Домбровського — 
з приводу перерозподілу державних субсидій у секторі 
теплопостачання. На основі таких запитів були підготовлені 
відповідні депутатські запити. 

29/04/2014 

БАУ отримано лист від Мінрегіонбуду стосовно змін щодо поточної 
ситуації з визначення категорії складності біоенергетичних об′єктів 

09/04/2014 

БАУ отримано відповідь від КМУ щодо підтримки механізму 
громадських рад 

28/03/2014 

БАУ направлено лист щодо визначення категорії складності об’єктів 
біоенергетики Міністру ЖКГ України 

20/03/2014 

С.Л. Тігіпко направив депутатський запит до Кабінету Міністрів 14/02/2014 
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України щодо визначення категорії складності об’єктів біоенергетики 

 

2. Участь в підготовці програм та стратегій розвитку галузі 

Подія Дата 

КМУ затвердив Національний план дій з ВДЕ до 2020 року 16/10/2014 

Лист Міненерговугілля та Мінекономрозвитку щодо Комплексного 
плану заходів щодо забезпечення поетапного заміщення газу іншими 
видами палива 

17/06/2014 

БАУ отримано лист від Міністерства юстиції стосовно залучення 
профільних асоціацій до громадських рад при органах виконавчої 
влади 

21/05/2014 

БАУ направила Комплексний план заходів щодо поетапного 
заміщення природного газу народним депутатам України 

30/04/2014 

Лист до Голови Уряду та профільних міністерств України з приводу 
стимулювання виробництва теплової енергії з біомаси 

21/03/2014 

Лист профільних асоціацій Президенту та Уряду України 13/03/2014 

 

3. Аналітична робота 

Подія Дата 

Керівництво «Кращі методи реалізації проектів з енергетичного 
використання біогазу на полігонах ТПВ» 

15/12/2014 

Випущена одинадцята аналітична записка Біоенергетичної асоціації 
України "Перспективи виробництва та використання біометану в 
Україні". 

19/09/2014 

Випущена десята аналітична записка Біоенергетичної асоціації 
України "Перспективи вирощування та використання енергетичних 
культур в Україні". 

11/09/2014 

Випущена дев'ята аналітична записка Біоенергетичної асоціації 
України "Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в 
Україні". 

27/05/2014 

Випущено восьму аналітичну записку Біоенергетичної асоціації 
України "Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва 
енергії з біомаси". 

25/04/2014 

Випущено сьому  аналітичну записку Біоенергетичної асоціації 
України "Перспективи використання відходів сільського господарства 
для виробництва енергії в Україні". 

25/02/2014 
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Брошура IFC "Поводження з відходами агропромислового комплексу" 

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) за сприянням експертів 
Біоенергетичної асоціації України видала брошуру "Поводження з 
відходами агропромислового комплексу. Можливості для України". 

30/01/2014 

 

 

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

Подія Дата 

Біоенергетична асоціація України провела семінар 
«Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» в 
рамках Національної спеціалізованої виставки-форуму «Незалежна 
теплоенергетика» 

19-20/11/2014 

 

Технічна екскурсія на біоенергетичні об’єкти Словаччини та Чехії 3-7/11/2014 

23-24 вересня 2014 відбулася Ювілейна Десята міжнародна 
конференція «Енергія з біомаси», організована Біоенергетичною 
асоціацією України, НТЦ «Біомаса» та Інститутом технічної 
теплофізики НАН України. 

Конференція була підтримана міжфракційним депутатським 
об'єднанням "За енергетичну незалежність України", отримала 
фінансову підтримку від проекту USAID «Муніципальна енергетична 
реформа в Україні», а також фінської компанії Valmet. 

Спонсором спеціалізованого семінару "Співпраця в сфері 
біоенергетики Україна - Нідерланди" (24.09.2014) виступило 
Посольство Королівства Нідерландів в Україні. 

23-24/09/2014 

 

Семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» у рамках 
Animal farming Ukraine 

02/09/2014 

 

5. Публікації в ЗМІ 

Подія Дата 

Інтерв’ю Голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи 
виданню Економічна правда" 

08/08/2014 

Стаття "Перспективи використання відходів сільського господарства 
для виробництва енергії в Україні" 

 

27/10/2014 

Энергетический и экологический анализ технологий производства 
энергии из биомассы. Часть 1 
Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. Промышленная 
теплотехника, 2014, т. 36, №6. 
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Перспективы использования отходов сельского хозяйства для 
производства энергии в Украине. Часть 1 и Часть 2 

Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Промышленная 
теплотехника, 2014, т. 36 

 

Энергетический и экологический анализ технологий производства 
энергии из биомассы. Часть 1 и Часть 2 

Георгий Гелетуха, Татьяна Железная, Ольга Дроздова. Журнал 
"Экология предприятия". 2014, №7 (с. 26-38), №8 (с.34-46). 

 

Інтерв'ю Юрія Матвєєва, заввідділом біогазових технологій НТЦ 
«Біомаса», виданню "2000" щодо перспектив використання біогазу 
для підвищення енергетичної незалежності України. 

 

Стан та перспективи розвитку біоенергетичних технологій в Україні 
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна. Журнал "Екологія підприємства", 
№4, 2014 

 

Світовий досвід використання відходів сільського господарства для 
енергетики 
Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна. Журнал "Екологія підприємства", 
№3, 2014 

 

Перспективи виробництва та використання біогазу в Україні 
Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Куций Д.В., Гелетуха 
Г.І. Промислова теплотехніка, т. 35, №6. 

 

«Екологічні аспекти розвитку технологій та обладнання для 
видобутку та переробки торфу» 
Гнеушев В.А. (к.т.н., Національний університет водного 
господарства та природокористування), журнал "Вугілля України" 

01/2014 

 

 
6. Розсилка інформаційних дайджестів БАУ та АВЕ «Альтернатива» 

Подія Дата 

24 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Грудень 2014]  

20-23 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Серпень-
Листопад2014] 

 

Дев'ятнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Липень2014]  

Вісімнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Червень 2014] 09/07/2014 

Сімнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Травень 2014] 13/06/2014 

http://uabio.org/materials/uabio-articles/1953-agriwaste-utilization-part1-2014
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1953-agriwaste-utilization-part1-2014
http://uabio.org/materials/uabio-articles/2032-agriwaste-utilization-part2-2014
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1932-article-env-econ-analysis-2014
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1932-article-env-econ-analysis-2014
http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/resursy/energeticheskie-praktiki.htm
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1668-bioenergy-technologies-development-in-ukraine
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1602-world-experience-agriwaste-utilization
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1602-world-experience-agriwaste-utilization
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1409-biogas-to-energy-article-dec-2013
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1558-gneushev-torf-ecol-aspects
http://uabio.org/materials/uabio-articles/1558-gneushev-torf-ecol-aspects
http://uabio.org/activity/info-digest/2184-digest-uabio-24
http://uabio.org/activity/info-digest/2113-digest-uabio-20-23
http://uabio.org/activity/info-digest/2113-digest-uabio-20-23
http://uabio.org/activity/info-digest/1874-digest-uabio-19
http://uabio.org/news/uabio-news/1849-digest-bau-18
http://uabio.org/news/uabio-news/1778-news-digest-bau-17


П'ятнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Березень 2014] 08/04/2014 

Чотирнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Лютий 2014] 11/03/2014 

Тринадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Січень 2014] 06/02/2014 

 Дванадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Листопад - 
Грудень 2013] 

09/01/2014 

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за серпень 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за липень 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за червень 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за травень 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за квітень 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за лютий 2014 р.  

Дайджест АВЕ "Альтернатива" за січень 2014 р.  

 

7. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції 

Подія Дата 

Голова правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій 
Гелетуха, в якості експерта взяв участь у програмі Першого ділового 
каналу "Акцент". 

24/12/2014 

Інтерв'ю Голови правління БАУ, Гелетухи Георгія, інформаційному 
агентству "Agronews" 

25/11/2014 

Біоенергетична альтернатива для України - інтерв'ю Георгія Гелетухи 
"Першому діловому" 

21/07/2014 

В приміщенні УНІАН за участі Георгія Гелетухи відбулась прес-
конференція на тему "Енергетична безпека України: виклики та 
рішення".  

20/06/2014 

Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи в Прес-конференції 
на тему: "Біопаливо як альтернатива дорогому газу" інтернет-видання 
"Обозреватель" 

03/04/2014 

 

8. Участь членів БАУ в конференціях та семінарах 

Подія Дата 

Круглий стіл «Впровадження європейської практики використання 
енергії утилізації відходів», організований Держенергоефективності 

05/12/2014 

http://uabio.org/news/uabio-news/1642-digest-bay-15
http://uabio.org/news/uabio-news/1577-digest-bay-14
http://uabio.org/news/uabio-news/1508-digest-bay-13-new
http://www.feedgee.com/ua/webversion/A63949AB0133R225120/
http://www.feedgee.com/ua/webversion/A63949AB0133R225120/
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1992-alternative-digest-aug-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1948-alternative-digest-jul-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1880-alternative-digest-jun-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1809-alternative-digest-may-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1731-alternative-digest-apr-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1615-alternative-digest-feb-2014
http://uabio.org/activity/alternative-digest/1525-rea-alternative-digest-jan-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2171-accent-interview-news
http://uabio.org/news/uabio-news/2171-accent-interview-news
http://uabio.org/news/uabio-news/2171-accent-interview-news
http://uabio.org/news/uabio-news/2095-geletukha-interview-agronews
http://uabio.org/news/uabio-news/2095-geletukha-interview-agronews
http://uabio.org/news/uabio-news/1861-bioenergy-alternative-for-ukraine-interview
http://uabio.org/news/uabio-news/1861-bioenergy-alternative-for-ukraine-interview
http://uabio.org/mm/video/1803-press-conference-energy-security-ukraine
http://uabio.org/mm/video/1803-press-conference-energy-security-ukraine
http://uabio.org/mm/video/1803-press-conference-energy-security-ukraine
http://uabio.org/news/uabio-news/1617-press-conference-biofuel-alternative-to-gas
http://uabio.org/news/uabio-news/1617-press-conference-biofuel-alternative-to-gas
http://uabio.org/news/uabio-news/2105-uspp-roundtable-dec-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2105-uspp-roundtable-dec-2014


та УСПП 

Круглий стіл «Опалювальний сезон 2014-15: в умовах «газової 
війни»?»  у конференц-холі «Першого Національного» каналу 
України  

22/10/2014 

Круглий стіл з біоенергетики між БАУ, УСПП та Біоенергетичною 
асоціацією Литви 

24/10/2014 

Круглий стіл "Політика українського протекціонізму на 
енергетичному ринку", організований Держенергоефективності 
України та Всеукраїнською громадською організацією «Український 
союз промисловців і підприємців» 

09/10/2014 

Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи, в роботі круглого 
столу на тему: "Сировинна база та виробничий потенціал біопалива в 
Україні як альтернатива газу в проходженні опалювального сезону 
2014/15 року та в тепловій енергетиці в цілому", що був організований 
Держенергоефективності України  

02/10/2014 

Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи в круглому столі 
УСПП з приводу використання біопалив 

02/10/2014 

Круглий стіл в Національній академії аграрних наук пройшов на тему 
"Пошук альтернативних видів палива та шляхів зменшення 
залежності агропромислового виробництва від газу та 
нафтопродуктів", в роботі якого прийняв участь голова правління 
Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха 

08/07/2014 

Голова правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій 
Гелетуха, взяв участь в конференції: "Regional Conference on Scaling 
Up Sustainable Energy Solutions – Role of the Private Sector", 13-14 
травня 2014 в м. Стамбул, Турція 

13-14/05/2014 

Участь членів БАУ в засіданні Комітету підприємців у сфері 
енергоефективності при ТПП України 

27/03/2014 

 

 

http://uabio.org/news/uabio-news/2105-uspp-roundtable-dec-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2037-round-table-heating-season-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2037-round-table-heating-season-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2047-round-table-bioenergy-uabio-uspp-litbioma
http://uabio.org/news/uabio-news/2047-round-table-bioenergy-uabio-uspp-litbioma
http://uabio.org/news/uabio-news/2006-uspp-roundtable-09-10-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2006-uspp-roundtable-09-10-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1999-creation-of-local-biofuel-market
http://uabio.org/news/uabio-news/1999-creation-of-local-biofuel-market
http://uabio.org/news/uabio-news/1999-creation-of-local-biofuel-market
http://uabio.org/news/uabio-news/1999-creation-of-local-biofuel-market
http://uabio.org/news/uabio-news/1989-uspp-roundtable-02-10-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1989-uspp-roundtable-02-10-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1851-round-table-naas
http://uabio.org/news/uabio-news/1851-round-table-naas
http://uabio.org/news/uabio-news/1851-round-table-naas
http://uabio.org/news/uabio-news/1851-round-table-naas
http://uabio.org/news/uabio-news/1851-round-table-naas
http://uabio.org/news/uabio-news/1713-uabio-ifc-istanbul-conference-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1713-uabio-ifc-istanbul-conference-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1713-uabio-ifc-istanbul-conference-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1713-uabio-ifc-istanbul-conference-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/1599-tpp-workshop-held
http://uabio.org/news/uabio-news/1599-tpp-workshop-held

	Звернення БАУ до Уряду щодо необхідності перегляду "зеленого" тарифу з урахуванням курсу Національного банку
	Кабінет міністрів України ухвалив важливу постанову "Про стимулювання заміщення природного газу в сфері теплопостачання" №293 від 9 липня 2014 р. Дана постанова відкриває шлях заміщенню природного газу, який використовується для опалення населення в ЖКГ. Біоенергетична асоціація України була одним з ініціаторів вирішення цього питання. Перші листи до Уряду з цього приводу було надіслано ще взимку.
	Відправлені листи від трьох профільних асоціацій Прем'єр-міністру України та голові профільного комітету ВР з приводу планів Уряду запровадити податок на прибуток для виробників електроенергії з ВДЕ та ввести акциз для виробників моторних біопалив
	Офіційно опубліковано ДБН, що відміняє автоматичне віднесення об'єктів підвищеної екологічної небезпеки до 5 категорії складності
	Реакція Мінфіну щодо використання біопалив з метою заміщення природного газу в секторі теплогенерації України
	Зміни від Мінрегіону в ДСТУ Н Б.В.1.2-16 щодо визначення категорії складності об′єктів будівництва
	БАУ отримано лист від Мінекономрозвитку стосовно стимулювання виробництва теплової енергії з біомаси у ЖКГ
	Біоенергетична асоціація України направила листи-звернення до народних депутатів України — С.Л. Тігіпка та О.Г. Домбровського — з приводу перерозподілу державних субсидій у секторі теплопостачання. На основі таких запитів були підготовлені відповідні депутатські запити.
	БАУ отримано лист від Мінрегіонбуду стосовно змін щодо поточної ситуації з визначення категорії складності біоенергетичних об′єктів
	БАУ отримано відповідь від КМУ щодо підтримки механізму громадських рад
	БАУ направлено лист щодо визначення категорії складності об’єктів біоенергетики Міністру ЖКГ України
	С.Л. Тігіпко направив депутатський запит до Кабінету Міністрів України щодо визначення категорії складності об’єктів біоенергетики
	КМУ затвердив Національний план дій з ВДЕ до 2020 року
	Лист Міненерговугілля та Мінекономрозвитку щодо Комплексного плану заходів щодо забезпечення поетапного заміщення газу іншими видами палива
	БАУ отримано лист від Міністерства юстиції стосовно залучення профільних асоціацій до громадських рад при органах виконавчої влади
	БАУ направила Комплексний план заходів щодо поетапного заміщення природного газу народним депутатам України
	Лист до Голови Уряду та профільних міністерств України з приводу стимулювання виробництва теплової енергії з біомаси
	Лист профільних асоціацій Президенту та Уряду України
	Керівництво «Кращі методи реалізації проектів з енергетичного використання біогазу на полігонах ТПВ»
	Біоенергетична асоціація України провела семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» в рамках Національної спеціалізованої виставки-форуму «Незалежна теплоенергетика»
	Технічна екскурсія на біоенергетичні об’єкти Словаччини та Чехії
	23-24 вересня 2014 відбулася Ювілейна Десята міжнародна конференція «Енергія з біомаси», організована Біоенергетичною асоціацією України, НТЦ «Біомаса» та Інститутом технічної теплофізики НАН України.
	Конференція була підтримана міжфракційним депутатським об'єднанням "За енергетичну незалежність України", отримала фінансову підтримку від проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», а також фінської компанії Valmet.
	Спонсором спеціалізованого семінару "Співпраця в сфері біоенергетики Україна - Нідерланди" (24.09.2014) виступило Посольство Королівства Нідерландів в Україні.
	Семінар «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» у рамках Animal farming Ukraine
	Інтерв’ю Голови Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи виданню Економічна правда"
	Стаття "Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні"
	Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 1
	Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Дроздова О.И. Промышленная теплотехника, 2014, т. 36, №6.
	Перспективы использования отходов сельского хозяйства для производства энергии в Украине. Часть 1 и Часть 2
	Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Трибой А.В. Промышленная теплотехника, 2014, т. 36
	Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 1 и Часть 2
	Георгий Гелетуха, Татьяна Железная, Ольга Дроздова. Журнал "Экология предприятия". 2014, №7 (с. 26-38), №8 (с.34-46).
	Інтерв'ю Юрія Матвєєва, заввідділом біогазових технологій НТЦ «Біомаса», виданню "2000" щодо перспектив використання біогазу для підвищення енергетичної незалежності України.
	Стан та перспективи розвитку біоенергетичних технологій в Україні
	Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна. Журнал "Екологія підприємства", №4, 2014
	Світовий досвід використання відходів сільського господарства для енергетики
	Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна. Журнал "Екологія підприємства", №3, 2014
	Перспективи виробництва та використання біогазу в Україні
	Гелетуха Г.Г., Кучерук П.П., Матвєєв Ю.Б., Куций Д.В., Гелетуха Г.І. Промислова теплотехніка, т. 35, №6.
	«Екологічні аспекти розвитку технологій та обладнання для видобутку та переробки торфу»
	Гнеушев В.А. (к.т.н., Національний університет водного господарства та природокористування), журнал "Вугілля України"
	Вісімнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Червень 2014]
	Сімнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Травень 2014]
	П'ятнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Березень 2014]
	Чотирнадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Лютий 2014]
	Тринадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Січень 2014]
	 Дванадцятий випуск інформаційного дайджесту БАУ [Листопад - Грудень 2013]
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за серпень 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за липень 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за червень 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за травень 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за квітень 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за лютий 2014 р.
	Дайджест АВЕ "Альтернатива" за січень 2014 р.
	Голова правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій Гелетуха, в якості експерта взяв участь у програмі Першого ділового каналу "Акцент".
	Інтерв'ю Голови правління БАУ, Гелетухи Георгія, інформаційному агентству "Agronews"
	Біоенергетична альтернатива для України - інтерв'ю Георгія Гелетухи "Першому діловому"
	В приміщенні УНІАН за участі Георгія Гелетухи відбулась прес-конференція на тему "Енергетична безпека України: виклики та рішення". 
	Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи в Прес-конференції на тему: "Біопаливо як альтернатива дорогому газу" інтернет-видання "Обозреватель"
	Круглий стіл «Впровадження європейської практики використання енергії утилізації відходів», організований Держенергоефективності та УСПП
	Круглий стіл «Опалювальний сезон 2014-15: в умовах «газової війни»?»  у конференц-холі «Першого Національного» каналу України 
	Круглий стіл з біоенергетики між БАУ, УСПП та Біоенергетичною асоціацією Литви
	Круглий стіл "Політика українського протекціонізму на енергетичному ринку", організований Держенергоефективності України та Всеукраїнською громадською організацією «Український союз промисловців і підприємців»
	Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи, в роботі круглого столу на тему: "Сировинна база та виробничий потенціал біопалива в Україні як альтернатива газу в проходженні опалювального сезону 2014/15 року та в тепловій енергетиці в цілому", що був організований Держенергоефективності України 
	Участь Голови Правління БАУ, Георгія Гелетухи в круглому столі УСПП з приводу використання біопалив
	Круглий стіл в Національній академії аграрних наук пройшов на тему "Пошук альтернативних видів палива та шляхів зменшення залежності агропромислового виробництва від газу та нафтопродуктів", в роботі якого прийняв участь голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха
	Голова правління Біоенергетичної асоціації України, Георгій Гелетуха, взяв участь в конференції: "Regional Conference on Scaling Up Sustainable Energy Solutions – Role of the Private Sector", 13-14 травня 2014 в м. Стамбул, Турція
	Участь членів БАУ в засіданні Комітету підприємців у сфері енергоефективності при ТПП України

