
Звіт про роботу БАУ в 2015 році 

Повна версія звіту: http://www.uabio.org/news/uabio-news/2837-uabio-activity-report-2015

Гелетуха Георгій, к.т.н.

Голова правління, Біоенергетична асоціація України

Ми робимо енергію зеленою!

http://www.uabio.org/news/uabio-news/2837-uabio-activity-report-2015


Громадська спілка:

• установчі збори проведено 25 вересня 2012 р;

• юридична реєстрація завершена 8 квітня 2013 р. 

Пріоритетні завдання:

• підвищення частки біоенергетики в енергетичному балансі країни до 
середнього рівня ЄС до 2030 р;

• підготовка і прийняття стимулюючого законодавства в галузі 
біоенергетики в Україні, гармонізація його з європейським 
законодавством;

• поліпшення умов роботи бізнесу в секторі біоенергетики;

• лобіювання, відстоювання та захист інтересів сектора біоенергетики;

• підготовка аналітичних звітів з розвитку біоенергетики в Україні.

Біоенергетична асоціація України (БАУ)



ТОВ “Науково-технічний 

центр «Біомаса»

ТОВ "Теплодар ПіВі”

ТОВ «Salix Energy»

ТОВ "Екватор Сан Енерджи“

ТОВ «Kyiv Green Energy” ТОВ “Нафтогазрембуд-1”

ГO «Агентство з 

відновлюваної енергетики»

ТОВ «Нововодолажські

теплові мережі»

BioGTS Ltd., Фінляндія ТОВ «Волинь-Кальвіс»

TTS Eko s.r.o., Чехія ТОВ "Дельта-Інжиніринг"

ТОВ "Сучасні ефективні

технології"

Фізичні 

особи: 

Марайкін Р., Петров Я.,

Георгіс Сейл, 

Ільчук М. 

Члени БАУ (юридичні особи)



Керівні органи БАУ*

Правління

Голова Правління Гелетуха Г.Г.

Член Правління Богатов К.В.

Член Правління Марайкін Р.В.

Член Правління Надєїн І.О. 

Член Правління Матвєєв Ю.Б. 

Член Правління Олійник Є.М.

Спостережна Рада

Голова Спостережної 

Ради

-

Член Спостережної Ради Мороз О.С.

Член Спостережної Ради Романюк О.Г.

Ревізійна комісія

Голова ревізійної комісії Сисоєв М.О.

Член Ревізійної комісії Желєзна Т.А.

Член Ревізійної комісії Петров Я.А. 



Покращення нормативно-правової бази (I) 

• Ініціювання та активна участь в розробці ЗП 2010-д від 19.05.2015 «Про

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення

конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних

джерел енергії». Прийнято як закон України 514-VIII від 04.06.2015.

 відмінено вимогу щодо частки місцевої складової, підвищено ЗТ

для біомаси і біогазу на 10%.

• Активна участь у підготовці ЗП 2529а від 26.08.2015 «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».

• Активна протидія прийняттю ЗП № 3047 від 07.09.2015 р. про передачу

повноваження на встановлення тарифів з виробництва тепла з ВДЕ

органам місцевого самоврядування.

http://zakon.rada.gov.ua/go/514-VIII


Покращення нормативно-правової бази (II)

• Ініціювання ЗП 2150а від 23.06.2015 «Про побічні продукти

тваринницького походження, що не призначені для споживання

людиною». Проект Закону 677-VIII від 15.09.2015 прийнято Верховною

Радою України у першому читанні 8.12.2015

 скасовує обов'язкову вимогу стерилізувати гній, у тому числі для

подальшого використання в біогазових установках.

 БАУ зверталась до Президента України за накладанням вето,

коли дана норма вносилась.

• Звернення до Прем'єр-Міністра України та до ряду профільних

міністерств та відомств щодо необхідності ухвали нових редакцій

Постанов КМУ № 293 та 453.

• Ініціювання спільного звернення з 4 іншими громадськими

організаціями до Президента України та Прем'єр-Міністра України щодо

підвищення статусу Держенергоефективності і підпорядкування його

Кабінету Міністрів України.

http://zakon.rada.gov.ua/go/514-VIII


Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах 

• 11-а міжнародна конференція «Енергія з біомаси» (22-23 вересня 2015): 176

учасників, в т. ч. 18 закордонних експертів з 7 країн (Нідерланди, Литва,

Латвія, Німеччина, Італія, США, Австрія).

• Семінар «Співпраця у сфері біоенергетики Україна - Нідерланди» в рамках 11

міжнародної конференції «Енергія з біомаси» (23 вересня 2015).

• Проведення семінару з біогазових технологій у рамках виставки Animal

farming Ukraine (28 жовтня 2015).

• Відкрите засідання БАУ 20 січня 2015 р.

• Відкрите засідання БАУ 20 травня 2015 р.

• Понад 100 виступів на конференціях, семінарах, робочих зустрічах, інтерв'ю

телевізійним каналам.



• Випуск щомісячного Дайджесту БАУ (українська та англійська версії) та
його розсилка по базі з понад 6.000 профільних адресатів

• Підтримка сайту БАУ на 3-х мовах (українська, англійська, російська).

Понад 100.000 унікальних відвідувань: www.uabio.org

• Постійно поновлювана сторінка в Facebook (2.660 підписок)
https://www.facebook.com/uabio

Поширення інформації про діяльність БАУ та про 

біоенергетику 

Участь в роботі громадських рад ЦОВВ 

• Гелетуха Г.Г. – ГР при ДАЕЕ (заступник голови).

• Богатов К.В. – ГР при НКРЕКП.

• Драгнев С.В. – подано кандидатом у ГР при МінАПК (установчі збори у
лютому 2016).

http://www.uabio.org/
https://www.facebook.com/uabio


Аналітична робота БАУ

• 12 аналітична записка БАУ «Перспективи розвитку біоенергетики як
інструменту заміщення природного газу в Україні»

• Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення
природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні»

• 13 аналітична записка БАУ «Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і
ролі в них відновлюваних джерел енергії»

• Аналітичний огляд «Аналіз конструктивних рішень у виробництві у
виробництві котлів для спалювання деревної біомаси і соломи за
технологіями прямого спалювання»

• Завершується робота над 14-ою аналітичною запискою БАУ «Аналіз
тарифоутворення в секторі централізованного теплопостачання в країнах
Європейського союзу». Очікується публікація в лютому 2016.

• Понад 60 публікацій в профільних виданнях та інтернет-ресурсах

• Вся аналітика БАУ доступна за посиланням: http://www.uabio.org/activity/uabio-
analytics

http://www.uabio.org/activity/uabio-analytics


Сектори 2013* 2014** 2015** 2016** 2017** 2018** 2019** 2020**

Промисловість 0,98 1,02 1,12 1,25 1,36 1,47 1,57 1,66

Населення 0,81 1,11 1,19 1,28 1,48 1,81 1,98 2,23

ЖКГ + бюджетний 0,14 0,19 0,38 0,82 1,34 1,96 2,46 3,32

Всього, млрд. м3 1,93 2,32 2,69 3,35 4,18 5,24 6,00 7,20

* Оцінка згідно даних енергетичного балансу України 
** Прогноз згідно даних НПДВЕ та припущень БАУ 

Скорочення споживання ПГ за рахунок БМ, млрд. м3
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Цілі Національного плану дій з відновлюваної 
енергетики

на період до 2020 року 

Прогноз при існуючому 
тренді зростання

Статистичні дані з 
Енергетичних балансів

(зростання 42%/рік)



Гелетуха Г.Г.

тел./факс: 044 332 9140

E-mail: geletukha@uabio.org

www.uabio.org

Дякую за увагу!

Запрошуємо до членства в БАУ! 

Ми робимо енергію зеленою!

mailto:geletukha@uabio.org
http://www.uabio.org/

