
ЗВІТ 

про діяльність Біоенергетичної асоціації України 

(01.01.2016 – 31.12.2016) 

 

1. Покращення нормативно-правової бази 

 

Подія Дата 

Біоенергетична асоціація України разом з низкою інших незалежних 

громадських організацій, що працюють у сфері енергетики та 

енергоефективності, звернулась до Прем'єр-міністра України та 

профільних міністрів із проханням до кінця року публічно оголосити 

довготерміновий план поетапного переходу до монетизації субсидій, а 

також забезпечити можливість для отримувачів субсидій 

використовувати кошти, зекономлені у результаті різниці між 

нормативним та фактичним рівнем споживання цього опалювального 

сезону 

09.12.2016 

Громадська Рада при ДАЕЕ звернулась до Прем'єр-міністра України, 

щодо підтримки створення конкурентного ринку тепла в Україні. 

До складу ГР при ДАЕЕ входить Голова Правління Біоенергетичної 

асоціації України Г.Г. Гелетуха 

21.10.2016 

БАУ підготувала зауваження та пропозиції до проекту постанови 

НКРЕКП «Про затвердження порядку формування тарифів на теплову 

енергію, що виробляється на установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії», що був 

розміщений на сайті НКРЕКП 7 вересня 2016 року 

07.09.2016 

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо 

стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел (реєстр. 

№ 4334 від 30.03.2016), розроблений парламентарями у тісній 

співпраці з Держенергоефективності, за участю профільних асоціацій, 

серед яких активну участь приймала Біоенергетична асоціація 

України 

22.09.2016 

Біоенергетична асоціація України відповіла на запит Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України щодо 

надання пропозицій з реалізації проектів у сфері відновлюваної 

енергетики та сприяння підтримці розробки законодавства по 

стимулювання виробництва і споживання біометану в Україні, 

зокрема через надання матеріально-технічної підтримки Урядом 

Канади 

07.09.2016 

БАУ звернулась до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-

міністра України із проханням підтримати проект Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо 

стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел 

енергії» №4334 

22.08.2016 

БАУ отримано відповіді Мінприроди та Держенергоефективності 

щодо гармонізації екологічних вимог до спалюючих установок на 

04.08.2016 
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біомасі та біопаливах в Україні з вимогами країн ЄС 

БАУ отримано відповіді Мінагрополітики та Держлісагентства на 

Лист щодо питань реалізації лісоматеріалів необроблених 

02.08.2016 

Біоенергетична асоціація України звернулась до Міністра 

економічного розвитку і торгівлі України щодо створення групи 

«Біоенергетичні сільськогосподарські культури» у Класифікаторі 

видів економічної діяльності ДК 009:2010  

01.08.2016 

БАУ отримано відповідь Мінагрополітики на Лист щодо доповнення 

Державного реєстру сортів рослин розділом «Сільськогосподарські: 

енергетичні»  

29.07.2016 

БАУ звернулась до Міністра екології та природних ресурсів України, 

віце-прем’єр міністра України - Міністра регіонального розвитку 

будівництва та житлово-комунального господарства України та 

Голови Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження України із пропозиціями щодо гармонізації вимог 

чинного екологічного законодавства України, що регулює викиди від 

енергетичних установок з використанням біомаси та біопалив, з 

вимогами країн Європейського Союзу 

20.07.2016 

БАУ звернулась до Міністра аграрної політики та продовольства 

України щодо доповнення Державного реєстру сортів рослин 

розділом «Сільськогосподарські: енергетичні», спрощення процедури 

введення енергетичних культур до Державного реєстру сортів рослин 

та створення групи «Біоенергетичні сільськогосподарські культури» у 

Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010 

08.07.2016 

Звернення БАУ до Першого заступника Голови Державного агентства 

лісових ресурсів щодо Положення про реалізацію лісоматеріалів 

необроблених 

31.05.2016 

БАУ отримано відповідь від НКРЕКП щодо усунення нормативної 

перешкоди розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

12.05.2016 

Комітет ПЕК ВРУ підтримав Законопроект № 4334 «Про внесення 

змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо стимулювання 

виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії». 

БАУ була активно залучена у підготовку даного законопроекту. 

20.04.2016 

Звернення БАУ до НКРЕКП щодо усунення нормативної перешкоди 

розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

07.04.2016 

Зареєстровано ЗП України №4334 «Про внесення змін до Закону 

України «Про теплопостачання» щодо стимулювання виробництва 

теплової енергії з альтернативних джерел енергії» 

30.03.2016 

БАУ спільно з Українською Асоціацією відновлюваної енергетики 

(УАВЕ) звернулась до ряду народних депутатів України щодо 

внесення змін у текст законопроекту № 3447 «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення механізму 

26.02.2016 
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стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел 

енергії». 

БАУ пропонує внести необхідні зміни до вказаного ЗП, що дозволить 

укладання довгострокових договорів з виробниками електроенергії з 

ВДЕ 

Законопроект 2529а від 26.08.2015 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо спрощення землевідведення для 

будівництва об’єктів з виробництва теплової та/або електричної 

енергії з використанням відновлюваних джерел енергії та/або 

біологічних видів палива» розглянуто профільним Комітетом ВР 

України з питань аграрної політики та земельних відносин. 

БАУ повністю підтримує даний ЗП та вважає його дуже актуальним 

для підтримки ВДЕ загалом та біоенергетики зокрема  

02.02.2016 

БАУ отримано відповідь від депутатської фракції «НАРОДНИЙ 

ФРОНТ» на звернення щодо підтримки інституційних реформ в 

економіці України 

04.01.2016 

 

 

2. Аналітична робота 

 

Подія Дата 

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в 

Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація 

біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в 

Україні» експертами члена Біоенергетичної асоціації України 

Науково-технічного центру «Біомаса» 

07.11.2016 

Посібник «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси 

(визначення точок зростання)»  

07.11.2016 

Оновлено Посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення 

природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в 

Україні» 

27.07.2016 

17 аналітична записка БАУ «Аналіз критеріїв сталого розвитку 

біоенергетики» 

16.06.2016 

16 аналітична записка БАУ: «Можливості заготівлі побічної продукції 

кукурудзи на зерно для енергетичного використання в Україні» 

06.04.2016 

15 аналітична записка БАУ «Аналіз додаткових джерел деревного 

палива в Україні» 

01.04.2016 

14 аналітична записка БАУ: Аналіз тарифоутворення у секторі 

централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу 

09.02.2016 

Експерти БАУ провели порівняння досягнутих обсягів заміщення 

природного газу біопаливом за 2010-2014 рр. та цілей Національного 

04.01.2016 
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http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3163-comprehensive-analysis-of-biomass-boilers-market-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3165-comprehensive-analysis-of-the-ukrainian-biomass-pellets-market
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3165-comprehensive-analysis-of-the-ukrainian-biomass-pellets-market
http://uabio.org/uabio-news/3099-onovleno-posibnyk-projekty-zamischennja-gasy-biomasoju
http://uabio.org/uabio-news/3099-onovleno-posibnyk-projekty-zamischennja-gasy-biomasoju
http://uabio.org/uabio-news/3099-onovleno-posibnyk-projekty-zamischennja-gasy-biomasoju
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3065-uabio-position-paper-17
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3065-uabio-position-paper-17
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2996-uabio-position-paper-16
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2996-uabio-position-paper-16
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2976-uabio-position-paper-15
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/2976-uabio-position-paper-15
http://uabio.org/news/uabio-news/2877-uabio-position-paper-14
http://uabio.org/news/uabio-news/2877-uabio-position-paper-14
http://uabio.org/news/uabio-news/2806-bioenergy-sector-growth-2010-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2806-bioenergy-sector-growth-2010-2014


плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року 

(НПДВЕ) 

 

 

NEW! 3. Інфографіка 

Подія Дата 

Динаміка зростання біоенергетики в Україні (за даними 

Енергобалансу України за 2015 р.) 

22.12.2016 

Роль біоенергетики в ЄС-28 20.12.2016 

МВФ щодо сприяння вирішенню питання зміни клімату 25.07.2016 

Біопаливо – енергія місцевого виробництва та енергетична безпека 03.03.2016 

ВДЕ – це більше не мрії! 01.03.2016 

Ми не настільки багаті, щоб інвестувати в інші держави. Ми здатні 

самі забезпечити себе енергією 

18.02.2016 

Ціна на викиди вуглецю – стимул для розвитку ВДЕ 01.02.2016 

30% - вплив ВДЕ у зменшенні зміни клімату 01.02.2016 

Чистий приріст деревини – 20,45 млн куб м/рік 14.01.2016 

“Газове лобі” проти біоенергетики 11.01.2016 

 

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

 

Подія Дата 

Семінар «Співробітництво в сфері біоенергетики Україна – 

Нідерланди» 
21.09.2016 

Конференція «Енергія з біомаси» 2016 – шлях до конкурентного 

ринку тепла в Україні 
20.09.2016 

Біоенергетична асоціація України провела Позачергові Загальні Збори 

з метою затвердження нової редакції Статуту Асоціації, а також для 

обговорення концепції запровадження конкурентного ринку теплової 

енергії в Україні 

06.09.2016 

Біоенергетична асоціація України виступила співорганізатором 

Семінару «Перспективи вирощування енергетичних культур в 

Україні» 

30.06.2016 

Семінар члена БАУ ГО «АВЕ» «Екологічна, соціальна та економічна 

оцінка біоенергетичних проектів з використанням онлайн-

інструменту BEFS OLT» 

17.06.2016 

http://uabio.org/news/uabio-news/2806-bioenergy-sector-growth-2010-2014
http://uabio.org/news/uabio-news/2806-bioenergy-sector-growth-2010-2014
http://uabio.org/infographics/3203-bioenergy-continues-confident-growth
http://uabio.org/infographics/3203-bioenergy-continues-confident-growth
http://uabio.org/infographics/3193-uabio-infographics-bioenergy-role-in-eu
http://uabio.org/infographics/3097-infografika-mvf-zmina-klimaty
http://uabio.org/news/uabio-news/2923-uabio-infographics-anders-fogh-rasmussen
http://uabio.org/news/uabio-news/2918-uabio-infographics-thesis-davos-fatih-birol
http://uabio.org/infographics/2933-uabio-infographics-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/infographics/2933-uabio-infographics-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/infographics/2931-uabio-infographics-thesis-davos
http://uabio.org/news/uabio-news/2850-uabio-infographics-iea
http://uabio.org/news/uabio-news/2824-uabio-infographics-forest
http://uabio.org/news/uabio-news/2807-uabio-infographics-gas-lobby-vs-bioenergy
http://uabio.org/events/partners-events/3109-seminar-bioenergy-cooperation-ukraine-netherlands-2016
http://uabio.org/events/partners-events/3109-seminar-bioenergy-cooperation-ukraine-netherlands-2016
http://uabio.org/uabio-news/3144-b4b-conference-2016-way-to-competitive-energy-market
http://uabio.org/uabio-news/3144-b4b-conference-2016-way-to-competitive-energy-market
http://uabio.org/uabio-news/3132-uabio-extraordinary-general-meeting-06092016
http://uabio.org/uabio-news/3132-uabio-extraordinary-general-meeting-06092016
http://uabio.org/uabio-news/3132-uabio-extraordinary-general-meeting-06092016
http://uabio.org/uabio-news/3132-uabio-extraordinary-general-meeting-06092016
http://uabio.org/events/events/3057-seminar-prospects-of-growing-energy-crops-in-ukraine
http://uabio.org/events/events/3057-seminar-prospects-of-growing-energy-crops-in-ukraine
http://uabio.org/events/events/3057-seminar-prospects-of-growing-energy-crops-in-ukraine
http://uabio.org/events/partners-events/3068-fao-befs-olt-tool-seminar
http://uabio.org/events/partners-events/3068-fao-befs-olt-tool-seminar
http://uabio.org/events/partners-events/3068-fao-befs-olt-tool-seminar


Семінар-нарада члена БАУ ГО «АВЕ» «Можливості використання 

деревної біомаси від обрізки плодових дерев і викорчовування старих 

насаджень в енергетичних цілях» 

01.06.2016 

Член БАУ агро-енергетична компанія Salix Energy провела «День 

енергетичного поля» в Луцьку 

24.05.2016 

Біоенергетична асоціація України спільно з організатором 

Національної спеціалізованої виставки-форуму «Незалежна 

теплоенергетика» компанією Євроіндекс провела конференцію 

«Заміщення природного газу: рішення для муніципальних та 

комерційних об’єктів» 

20.04.2016 

БАУ, Держенергоефективності та Агентством з питань 

відновлюваних ресурсів Німеччини за підтримки Мінрегіону 

проведено семінар-тренінг «Біоенергетичне селище – шлях до сталого 

і самодостатнього енергозабезпечення» 

18.02.2016 

Біоенергетична асоціація України провела загальні збори, 

представивши звіт БАУ за 2015 рік, плани БАУ на 2016 рік та провела 

обговорення низки бар’єрів для розвитку біоенергетики України 

28.01.2016 

 

 

 

5. Публікації в ЗМІ 

 

Подія Дата 

«Конкуренція проти монополії», Домбровський О.Г., Савчук С.Д., 

Гелетуха Г.Г., Корсакайте Д., Крамар В.Г., аналітичне видання 

«Житлово-комунальне господарство України» 

05.12.2016 

«Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики». Гелетуха Г.Г., 

Желєзна Т.А., Трибой О.В., Баштовий А.І. Журнал "Промислова 

теплотехніка", 2016, т.38, №6 (с. 49-57) 

02.12.2016 

«Яка модель ринку теплової енергії потрібна Україні», В. 

Майстришин, О.Домбровський, Г.Гелетуха, ZN.UA, № 43-44 

19.11.2016 

Аналіз моделей функціонування сектору централізованого 

теплопостачання країн Європейського союзу. Частина 2. Гелетуха 

Г.Г., Желєзна Т.А., Баштовий А.І. Журнал "Промислова 

теплотехніка", 2016, т.38, №5 (с. 78-85) 

04.11.2016 

«Чи потрібен Україні конкурентний ринок теплової енергії», С. 

Савчук, О. Домбровський, Д. Корсакайте, Г. Гелетуха, І. Надеїн, В. 

Майстришин, «Економічна правда» 

27.10.2016 

Стаття експертів БАУ Семена Драгнєва, Тетяни Желєзної та Георгія 

Гелетухи «Можливості енергетичного використання побічної 

продукції кукурудзи на зерно в Україні» 

10.10.2016 

http://uabio.org/events/partners-events/3056-first-seminar-vinnytsia-up-running
http://uabio.org/events/partners-events/3056-first-seminar-vinnytsia-up-running
http://uabio.org/events/partners-events/3056-first-seminar-vinnytsia-up-running
http://uabio.org/uabio-news/3037-salix-energy-field-day-2016
http://uabio.org/uabio-news/3037-salix-energy-field-day-2016
http://uabio.org/events/events/2986-uabio-conf-on-natural-gas-substitution-solutions-for-municipal-and-commercial-objects
http://uabio.org/events/events/2986-uabio-conf-on-natural-gas-substitution-solutions-for-municipal-and-commercial-objects
http://uabio.org/events/events/2986-uabio-conf-on-natural-gas-substitution-solutions-for-municipal-and-commercial-objects
http://uabio.org/events/events/2986-uabio-conf-on-natural-gas-substitution-solutions-for-municipal-and-commercial-objects
http://uabio.org/events/events/2986-uabio-conf-on-natural-gas-substitution-solutions-for-municipal-and-commercial-objects
http://uabio.org/news/uabio-news/2900-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/news/uabio-news/2900-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/news/uabio-news/2900-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/news/uabio-news/2900-workshop-bioenergy-village
http://uabio.org/news/uabio-news/2846-general-meeting-uabio-01-2016
http://uabio.org/news/uabio-news/2846-general-meeting-uabio-01-2016
http://uabio.org/news/uabio-news/2846-general-meeting-uabio-01-2016
http://uabio.org/uabio-news/3196-competition-vs-monopoly-2
http://uabio.org/uabio-news/3196-competition-vs-monopoly-2
http://uabio.org/uabio-news/3196-competition-vs-monopoly-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3178-analysis-of-sustainable-bioenergy-development-criteria
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3178-analysis-of-sustainable-bioenergy-development-criteria
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3178-analysis-of-sustainable-bioenergy-development-criteria
http://uabio.org/uabio-news/3175-heat-market-model-for-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3175-heat-market-model-for-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3161-analysis-of-eu-district-heating-models-part2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3161-analysis-of-eu-district-heating-models-part2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3161-analysis-of-eu-district-heating-models-part2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3161-analysis-of-eu-district-heating-models-part2
http://uabio.org/uabio-news/3160-does-ukraine-need-competitive-heat-market
http://uabio.org/uabio-news/3160-does-ukraine-need-competitive-heat-market
http://uabio.org/uabio-news/3160-does-ukraine-need-competitive-heat-market
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3151-article-for-ecolog-ua-opportunities-for-harvesting-by-products-of-grain-corn-for-energy-production-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3151-article-for-ecolog-ua-opportunities-for-harvesting-by-products-of-grain-corn-for-energy-production-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3151-article-for-ecolog-ua-opportunities-for-harvesting-by-products-of-grain-corn-for-energy-production-in-ukraine


Голова Біоенергетичної асоціації України дав інтерв’ю  AgroPolit.com   17.08.2016 

Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел 

в Україні. Желєзна Т.А., Баштовий А.І., Гелетуха Г.Г. Журнал 

"Промислова теплотехніка", 2016, т.38, №4 (с. 71-77) 

16.08.2016 

«Додаткові джерела є! Варто лише пошукати» - стаття – скорочена 

версія аналітичної записки БАУ №15 «Аналіз додаткових джерел 

деревного палива в Україні» в газеті Верховної Ради України «Голос 

України» 

06.06.2016 

Інтерв’ю Голови БАУ Гелетухи Георгія аграрному інформаційному 

агентству «Agravery.com» щодо привабливості інвестицій в 

опалювання біомасою, додаткові можливості в секторі біоенергетики 

та перспективи галузі в майбутньому  

20.04.2016 

«Кукурудзяне тепло: як можна додатково заробити на гектарі» - 

стаття – скорочена версія аналітичної записки БАУ «Можливості 

заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно для енергетичного 

використання в Україні» в «Agravery.com» 

14.04.2016 

Стаття  експерта БАУ Юрія Матвеєва «Реальна альтернатива» для 

журналу «АгроМаркет» №3 ділового аграрного інтернет-ресурсу Agro 

Times 

08.04.2016 

«Як зменшити споживання імпортного газу на користь Made in 

Ukraine», О.Домбровський, С.Савчук, Г.Гелетуха, І.Надеїн, 

В.Майстришин, «Економічна правда» 

06.04.2016 

«Міфи і правда про заміщення природного газу в Україні». Голова 

наглядової ради компанії «Укртепло» І.Надеїн розповів порталу 

«Енергетика України» про реальний стан справ із заміщенням 

природного газу в Україні 

23.03.2016 

«Чорні діри ЖКГ. Як здихатися монополістів і зупинити тарифи», 

О.Домбровський, С.Савчук, Г.Гелетуха, І.Надеїн, В.Майстришин, 

«Економічна правда» 

23.03.2016 

Стаття народного депутата О.Домбровського та Голови Правління 

БАУ Г.Гелетухи про світові кліматичні реалії та енергетичні 

перспективи для України в «Економічній правді» 

21.03.2016 

«Біоенергетика в Україні залишатиметься конкурентною навіть при 

зниженні цін на імпортний газ до 150 $/тис куб м» - Фейсбук сторінку  

Голови Правління БАУ Георгія Гелетухи цитує інформаційне 

агентство Інтерфакс Україна 

21.01.2016 

«Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення 

природного газу в Україні» 

Георгій Гелетуха, Тетяна Желєзна, Ольга Гайдай. Журнал 

«Промислова теплотехніка», 2015, т.37, №6 (с. 56-65) 

14.01.2016 

http://uabio.org/mass-media/3125-geletukha-interview-agropolit
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3123-analysis-of-additional-wood-sources-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3123-analysis-of-additional-wood-sources-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3123-analysis-of-additional-wood-sources-in-ukraine
http://uabio.org/mass-media/3054-additional-resources-of-wood-article-for-golos-ukrainy
http://uabio.org/mass-media/3054-additional-resources-of-wood-article-for-golos-ukrainy
http://uabio.org/mass-media/3054-additional-resources-of-wood-article-for-golos-ukrainy
http://uabio.org/mass-media/3054-additional-resources-of-wood-article-for-golos-ukrainy
http://uabio.org/mass-media/3021-geletukha-interview-to-agravery
http://uabio.org/mass-media/3021-geletukha-interview-to-agravery
http://uabio.org/mass-media/3021-geletukha-interview-to-agravery
http://uabio.org/mass-media/3021-geletukha-interview-to-agravery
http://uabio.org/bioenergy-news/3001-heat-from-corn-how-to-make-extra-money-per-hectar
http://uabio.org/bioenergy-news/3001-heat-from-corn-how-to-make-extra-money-per-hectar
http://uabio.org/bioenergy-news/3001-heat-from-corn-how-to-make-extra-money-per-hectar
http://uabio.org/bioenergy-news/3001-heat-from-corn-how-to-make-extra-money-per-hectar
http://uabio.org/uabio-news/2987-matveev-article-biogas-vs-export-of-corn
http://uabio.org/uabio-news/2987-matveev-article-biogas-vs-export-of-corn
http://uabio.org/uabio-news/2987-matveev-article-biogas-vs-export-of-corn
http://uabio.org/uabio-news/2994-reduction-of-gas-consumption-for-made-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2994-reduction-of-gas-consumption-for-made-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2994-reduction-of-gas-consumption-for-made-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2963-myths-and-truth-about-gas-subsitution-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2963-myths-and-truth-about-gas-subsitution-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2963-myths-and-truth-about-gas-subsitution-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2963-myths-and-truth-about-gas-subsitution-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/2966-black-holes-of-public-utilities
http://uabio.org/uabio-news/2966-black-holes-of-public-utilities
http://uabio.org/uabio-news/2966-black-holes-of-public-utilities
http://uabio.org/uabio-news/2971-paris-climate-deal
http://uabio.org/uabio-news/2971-paris-climate-deal
http://uabio.org/uabio-news/2971-paris-climate-deal
http://uabio.org/news/uabio-news/2827-bioenergy-remain-competitive
http://uabio.org/news/uabio-news/2827-bioenergy-remain-competitive
http://uabio.org/news/uabio-news/2827-bioenergy-remain-competitive
http://uabio.org/news/uabio-news/2827-bioenergy-remain-competitive
http://uabio.org/news/uabio-news/2821-biomass-for-natural-gas-substitution-in-ukraine
http://uabio.org/news/uabio-news/2821-biomass-for-natural-gas-substitution-in-ukraine
http://uabio.org/news/uabio-news/2821-biomass-for-natural-gas-substitution-in-ukraine
http://uabio.org/news/uabio-news/2821-biomass-for-natural-gas-substitution-in-ukraine


Стаття керівників БАУ Георгія Гелетухи і Тетяни Желєзної «Аналіз 

енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних 

джерел енергії. Частина 1» 

12.01.2016 

Стаття Георгія Гелетухи та Андрія Конеченкова «Біопаливні бар’єри» 

для енергетичного огляду «Термінал» (№ 1 (795)) 

04.01.2016 

 

6. Розсилка інформаційних дайджестів БАУ 

 

Подія Дата 

47 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Листопад-Грудень 2016] 21.12.2016 

46 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Жовтень-Листопад 2016] 22.11.2016 

45 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Вересень-Жовтень 2016] 25.10.2016 

44 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Серпень 2016] 09.09.2016 

43 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Липень 2016] 10.08.2016 

42 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Червень 2016] 14.07.2016 

41 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Травень 2016] 07.06.2016 

40 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Квітень 2016] 07.05.2016 

39 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Березень 2016] 12.04.2016 

38 випуск інформаційного дайджесту БАУ[Лютий 2016] 15.03.2016 

37 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Січень 2016] 15.02.2016 

 

7. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції 

 

Подія Дата 

Голова Спостережної Ради БАУ Володимир Майстришин дав 

інтерв’ю виданню БІЗНЕС про можливості України у секторі 

біоенергетики  

14.12.2016 

«Тарифи та доступ до споживача – дві проблеми альтернативного 

теплопостачання» - член Правління БАУ Костянтин Богатов дав 

інтерв`ю БІЗНЕСу  

06.12.2016 

Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха дав інтерв`ю на VIII 

Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі за підтримки 

Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України і зазначив про необхідність реалізувати конкурентний ринок 

з метою переходу на альтернативне тепло 

05.12.2016 

http://uabio.org/news/uabio-news/2811-bioenergy-strategies-part-1
http://uabio.org/news/uabio-news/2811-bioenergy-strategies-part-1
http://uabio.org/news/uabio-news/2811-bioenergy-strategies-part-1
http://uabio.org/news/uabio-news/2802-biofuel-barriers-terminal
http://uabio.org/news/uabio-news/2802-biofuel-barriers-terminal
http://uabio.org/activity/info-digest/3197-uabio-digest-november-december-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3176-uabio-digest-october-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3159-uabio-digest-september-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3140-uabio-digest-august-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3115-uabio-digest-july-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3091-uabio-digest-june-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3058-uabio-digest-may-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3035-uabio-infodigest-april-2016
http://uabio.org/activity/info-digest/3007-uabio-infodigest-march-2016
http://www.uabio.org/activity/info-digest/2940-uabio-infodigest-february-2016?utm_source=feedgee&utm_medium=email&utm_campaign=UABio_InfoDigest_February_2016&utm_content=tryboi@uabio.org
http://www.uabio.org/activity/info-digest/2899-uabio-infodigest-january-2016?utm_source=feedgee&utm_medium=email&utm_campaign=%D0%86nfoDaydzhest_BAU_S%D1%96chen_2016__UABio_InfoDigest_January_2016&utm_content=tryboi@uabio.org
http://uabio.org/mm/video/3189-heat-tariffs-ca-be-compensated-by-competition-at-the-market
http://uabio.org/mm/video/3189-heat-tariffs-ca-be-compensated-by-competition-at-the-market
http://uabio.org/mm/video/3189-heat-tariffs-ca-be-compensated-by-competition-at-the-market
http://uabio.org/mm/video/3187-two-main-problems-of-gas-substitution-with-biomass
http://uabio.org/mm/video/3187-two-main-problems-of-gas-substitution-with-biomass
http://uabio.org/mm/video/3187-two-main-problems-of-gas-substitution-with-biomass
http://uabio.org/mm/video/3181-switch-to-alternative-heat-needs-realization-of-a-competitive-market
http://uabio.org/mm/video/3181-switch-to-alternative-heat-needs-realization-of-a-competitive-market
http://uabio.org/mm/video/3181-switch-to-alternative-heat-needs-realization-of-a-competitive-market
http://uabio.org/mm/video/3181-switch-to-alternative-heat-needs-realization-of-a-competitive-market
http://uabio.org/mm/video/3181-switch-to-alternative-heat-needs-realization-of-a-competitive-market


Голова Спостережної Ради БАУ Володимир Майстришин прийняв 

участь у програмі «Столиця» на телеканалі «Київ» про конкуренцію у 

сфері теплопостачання 

22.11.2016 

 

8. Участь членів БАУ в конференціях та семінарах 

 

Подія Дата 

Голова правління БАУ Георгій Гелетуха прийняв участь у Прес-

конференції «Відновлювана енергетика у 2016 році: чого більше – 

зрад чи перемог?» 

23.12.2016 

Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха прийняв участь у VIII 

Міжнародному Інвестиційному Бізнес-Форумі «Енергоефективність 

та Відновлювана енергетика» у Панелі 4 «Конкурентний ринок 

виробництва тепла. Перспективи для України»   

17.11.2016 

Інтерв’ю Георгія Гелетухи на Українському форумі з альтернативної 

енергетики 

15.11.2016 

Голова Правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха 

прийняв участь у 4-тому Біоенергетичному Тижні Глобального 

Біоенергетичного Партнерства 

27.06.2016 

БАУ прийняла участь в енергетичному конгресі «Енерго Весна 2016» 

в Києві 

26.05.2016 

Голова Правління БАУ Георгій Гелетуха прийняв участь у 

конференції Nordic Baltic Bioenergy Conference, м. Вільнус, Латвія 

22.04.2016 

 

http://uabio.org/mm/video/3191-competition-in-heat-production
http://uabio.org/mm/video/3191-competition-in-heat-production
http://uabio.org/mm/video/3191-competition-in-heat-production
http://uabio.org/uabio-news/3205-press-conference-renewable-energy-2016-results
http://uabio.org/uabio-news/3205-press-conference-renewable-energy-2016-results
http://uabio.org/uabio-news/3205-press-conference-renewable-energy-2016-results
http://uabio.org/uabio-news/3171-concept-of-competitive-heat-market-in-ukrainian-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3171-concept-of-competitive-heat-market-in-ukrainian-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3171-concept-of-competitive-heat-market-in-ukrainian-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3171-concept-of-competitive-heat-market-in-ukrainian-district-heating
http://uabio.org/mm/video/3200-geletukha-interview-uaef-conference-2016
http://uabio.org/mm/video/3200-geletukha-interview-uaef-conference-2016
http://uabio.org/events/events/3201-uabio-in-bioenergy-week-2016-gbep-hungary
http://uabio.org/events/events/3201-uabio-in-bioenergy-week-2016-gbep-hungary
http://uabio.org/events/events/3201-uabio-in-bioenergy-week-2016-gbep-hungary
http://uabio.org/uabio-news/3044-energo-vesna-2016
http://uabio.org/uabio-news/3044-energo-vesna-2016
http://uabio.org/events/events/3202-uabio-participates-in-nordicbalticbioenergy-conference-2016
http://uabio.org/events/events/3202-uabio-participates-in-nordicbalticbioenergy-conference-2016

