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Учасники засідання 

 
 

Члени БАУ Представники органів держ. влади 

• Науково-технічний центр 
«Біомаса» 

• НД Домбровський О.Г. 

• ГО «Агентство відновлюваної 
енергетики» 

• Савчук С.Д., Голова 
Держенергоефективності України 

• ТОВ «Салікс Енерджи» • Комітет ВРУ з питань ПЕК 
• ТОВ «Сучасні ефективні технології» • Державне агентство лісових 

ресурсів України 
• ТОВ «Екватор Сан Енерджи» • НКРЕКП (запрошені) 
• ТОВ «Теплодар Пі Ві» • Мінрегінбуд (запрошені) 
• НТ-ІНЖИНІРИНГ   
• TTS   
• ЮФ «Астерс»   
• ТОВ «Нововодолазькі теплові 

мережі» 
  



Учасники засідання (продовження) 
• IFC • ТОВ "Ектолайн" 
• USAID МЕР  • ТОВ "Золочівські альтернативні системи" 
• VVB alternative energy firm • ТОВ "ІК НЕТ" 
• Вінницяоблтеплоенерго • ТОВ "Інматех" 
• Всеукраїнська асоціація з питань 

енергозбереження 
• ТОВ "Колбе Україна" 

• ДП «ГЕРЦ Україна» • ТОВ "СУНП "АЕТТЗНПС" 
• Інститут проблем екології та  

енергозбереження 
• ТОВ "Тепло-Він" 

• КП ГВП • ТОВ «BIO TECHNIK» 
• Мале приватне підприємство «ВПК» • ТОВ «Гольфстрім УА груп» 
• НАК "Нафтогаз України" • ТОВ «Екоенергохарків» 
• НВО "Еко-тех" • ТОВ «Енерго Інвест» 
• ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» • ТОВ «Котлотурбопром» 
• ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» • ТОВ «Крігер» 
• ТД "Мотус" • ТОВ «Сінерджи Груп» 
• ТОВ "Агротехпостач" • Український Пелетний Союз 
• ТОВ "Віссманн" • ХКП "Котлоенергопроект" 
• ТОВ "Дельта-Інжиніринг" • ХЦКБ «Енергопрогрес» 



Мета засідання 

• Обговорення у вузькому колі членів БАУ та ключових гравців ринку 
існуючих проблем : 
 Реалізація Постанов КМУ №293 «Про стимулювання заміщення природного газу у 

сфері теплопостачання» та №453 від 10.09.2014 «Про стимулювання заміщення 
природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, 
що фінансуються з державного і місцевих бюджетів». 

 Тарифне стимулювання теплової енергії, виробленої на ТЕЦ з біомаси. 
 Відведення землі для біоенергетичних об’єктів, складність та тривалість дозвільних 

процедур. 
 Неврегульованість підключення котелень на біомасі до теплових мереж та протидія 

такому підключенню з боку теплокомуненерго. 
 Проблеми забезпечення паливною сировиною 
 Новий ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні». 

• Напрацювання пропозицій по вирішенню проблем та вироблення 
спільної стратегії дії та лобіювання інтересів сектору теплогенерації з 
біомаси. 

• Залучення нових членів до БАУ. 



У єднанні - сила 
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