
Звіт про роботу БАУ в 2016 році 

Гелетуха Георгій, к.т.н.

Голова Правління, Біоенергетична асоціація України

Ми робимо енергію зеленою!



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)



Члени БАУ (юридичні особи)
ТОВ «Науково-технічний центр 

«Біомаса»

ТОВ «Теплодар ПіВі»

ТОВ «Salix Energy» ТОВ «Котлозавод Крігер»

С/г компанія «Даноша» ТОВ «Дельта-Інжиніринг»

ГO «Агентство з відновлюваної 

енергетики»

ТОВ «Kyiv Green Energy»

ТОВ «Колбе Пауер Груп» ТОВ «Екватор Сан Енерджи»

TTS Eko s.r.o., Чехія ТОВ «Волинь-Кальвіс»

Всеукраїнська теплогенеруюча

компанія «Укртепло»

ТОВ «Смілаенергопромтранс»

Корпорація «ІНКА» ТОВ «ІТЕК «Енергодизайн»

ТОВ «Котлотурбопром»

ТОВ «Науково-технічна компанія 

«Метрополія»

ТОВ «Інженерний центр 

«ЕкоЕнергоПроект»

ТОВ «ЕНЕРСТЕНА Україна»



Члени БАУ (фізичні особи)

Марайкін

Ростислав 

Валерійович

Незалежний експерт з біоенергетики 

Петров Ярослав 

Арестович

Ільчук Марина 

Миколаївна 

Радник, ЮФ «Астерс»

Юрист, ЮФ «Arzinger»

Березницька

Марина 

Володимирівна

Савицький Олег 

Володимирович

Незалежний експерт з біоенергетики 

Координатор програми з екологізації енергетики, 

Національний екологічний центр України



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 Майстришин В.Я.

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. 



Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з 

альтернативних джерел енергії»   (№4334 від 30.03.2016)

встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на теплову 

енергію, що виробляється з альтернативних джерел, на рівні 0,9 від діючого 

тарифу на тепло з газу для бюджетних установ та населення 

ліцензування органами місцевого самоврядування господарської діяльності 

з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що 

виробляється з використанням альтернативних джерел

• Прийнято у першому читанні - 24 вересня 2016 р.

• Підтримано до 2-го читання профільним комітетом ПЕК - 8 лютого 2017 р.

Покращення нормативно-правової бази (1) 



Розробка законопроекту щодо конкурентного ринку ТЕ

 Конкурентний ринок ТЕ за моделлю «єдиного покупця». 

 За основу пропонується прийняти Литовську модель конкурентного ринку ТЕ. 

 Щомісячні аукціони серед виробників ТЕ. При цьому ціна теплової енергії на аукціоні не 

повинна перевищувати граничну ціну основного виробника. 

 Тариф на теплову енергію для кінцевих споживачів в результаті конкуренції виробників не може 

бути вищим, ніж за умови відсутності такої конкуренції. 

 Прозорий механізм і недискримінаційні правила приєднання незалежних виробників до 

тепломереж. 

 Фінансовий анбандлінг існуючих ТКЕ.

Необхідна реформа системи централізованого теплопостачання з метою створення

конкурентного ринку ТЕ в Україні. Вважаємо за реальне розробку необхідної законодавчої

бази протягом 2017 р, а підзаконних актів в першій половині 2018 р.

• Робоча група з цих питань при ДАЕЕ працює з лютого 2016. 

• Група консультантів за підтримки проекту МЕРП USAID працює з серпня 2016. 

• Концепція конкурентного ринку тепла розроблена і прийнята за основу на відкритій нараді 

робочої групи ДАЕЕ 26 жовтня 2016 (біля 70 учасників). 

• Концепція  презентована на понад 20 конференціях/ семінарах і опублікована в понад 20 

публікаціях. 

• Проект відповідного Закону України розроблено і він знаходиться на фінальній стадії дискусії в 

робочій групі ДАЕЕ. 

Покращення нормативно-правової бази (2) 



Покращення нормативно-правової бази (3) 

• Звернення до Президента України щодо необґрунтовано завищеного

тарифу, затвердженого постановою НКРЕКП «Про затвердження

величин питомої вартості нестандартного приєднання

електроустановок до електричних мереж на 2017 рік»:

 преференції виробникам електроенергії з ВДЕ у країнах ЄС, в тому числі, в

частині приєднання (Директива Європейського Парламенту та Ради

2009/28/ЄС зобов`язує забезпечити пріоритетний гарантований доступ до

електромереж з метою виробництва енергії з відновлюваних джерел

 ряд країн ЄС (Австрія, Данія та Німеччина) звільняють виробників

електроенергії з ВДЕ від плати за приєднання.

 деякі з країн ЄС практикують плату на приєднання, але на суттєво нижчому

рівні, ніж затверджено в Україні, наприклад, у Литві - 57,01 Євро/кВт для

потужностей 100-500 кВт, що майже в 4 рази дешевше, ніж затвердила

НКРЕКП в Україні (200 Євро/кВт)

 встановлення такого високого рівня тарифу за нестандартне приєднання є

неприйнятним, повинна бути однакова для всіх обленерго України і не

перевищувати рівень 50 Євро/кВт (1500 грн/кВт)



Покращення нормативно-правової бази (4) 

• Звернення до Міністра енергетики України щодо необхідності

доопрацювання проекту Оновленої енергетичної стратегії України до

2035 р.

 НЕС пропонує збільшення споживання природного газу від 26,1 млн. т н.е. в

2015 р до 29 млн. т н.е. в 2035 р, но на нашу думку, є помилковим трендом

 НЕС пропонує збільшення «Споживання первинних енергетичних ресурсів»

від 90 млн. т н.е. в 2015 р до 96 млн. т н.е. в 2035 р, но на нашу думку, є

помилковим трендом, який закріплює на найближчі десятки років зростання

«Споживання первинних енергетичних ресурсів», а не їх стабілізацію, чи

зниження, як у переважній більшості країн ЄС.

 НЕС не враховує потенційні зобов’язання України по скороченню викидів

парникових газів згідно Паризької кліматичної угоди.

 НЕС прогнозує середній темп зростання ВВП за період 2015-2035 на рівні

4,3%/рік, що, ми вважаємо нереально високим. Значно реальнішим

виглядає середній темп зростання ВВП за період 2015-2035 на рівні 3%/рік.

Але тоді ЗППЕ в 2035 році не повинно перевищувати 75 млн т н.е. в 2035.

Тобто, ціль вдвічі зменшити енергоємність ВВП при реально досяжних

темпах зростання ВВП (3%/рік) можливо тільки знижуючи ЗППЕ до 75 млн т

н.е. в 2035, а не збільшуючи його до 96 млн т н.е. в 2035 р, як пропонується

у НЕС. За рахунок зниження ЗППЕ з 96 до 75 млн т н.е може бути скорочено

до нуля споживання вугілля і значно скорочене споживання газу.

 …



Покращення нормативно-правової бази (5) 

• Звернення до Віце-прем’єр-міністру України щодо необхідності

доопрацювання Концепції реалізації державної політики у сфері

теплопостачання, представленої на громадське обговорення:

 відмова від централізованого теплопостачання суттєво зменшує можливості

для впровадження альтернативних та відновлюваних джерел енергії в

теплопостачанні, багато з яких не можуть бути впроваджені в умовах

поквартирного опалення багатоповерхових будинків

 відмова від централізованого опалення, потребує всебічного обґрунтування,

оцінки витрат мешканців при переході на індивідуальне опалення, вимоги

надійності та безпеки обслуговування індивідуальних систем опалення та

необхідні засоби запобігання шкоди здоров’ю їх користувачів

 необхідно розробити чіткі критерії для визначення ефективності

застосування централізованого та інших видів опалення

 викликає сумнів справедливість застосування конкретних значень деяких

критеріїв, наприклад, лінійного теплового навантаження (МВт*год/м), що

застосовується у звітах деяких міжнародних консультаційних організацій



• Звернення до Голови Державного агентства лісових ресурсів щодо

Положення про реалізацію лісоматеріалів необроблених:

 до переліку лісоматеріалів, що реалізовуються на загальних аукціонних

торгах для резидентів України, необхідно включити деревні палива, за

виключенням дров, що реалізуються згідно з поданими заявами для

фізичних осіб

 виробники теплової та електричної енергії з біомаси повинні бути включені

до переліку суб’єктів господарювання, які можуть брати участь в загальних

аукціонних торгах для резидентів України

 під деревним біопаливом розуміються «дрова, тріска, гранули (пелети),

брикети, які використовуються в енергетичних цілях»

Покращення нормативно-правової бази (6) 



• Звернення 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:

 необхідно доповнити Державний реєстр сортів рослин, придатних для

поширення в Україні, розділом «Сільськогосподарські: енергетичні»

 процедура введення енергетичних культур до Державного реєстру сортів

рослин, придатних для поширення в Україні має бути значно скороченою,

наприклад, шляхом автоматичного введення до Державного реєстру сортів

рослин енергетичних культур, які вже введені до відповідних реєстрів країн

ЄС, США та Канади

 Необхідно вирішити питання належності до класу і групи енергетичних

культур згідно Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010

Покращення нормативно-правової бази (7) 



Аналітична робота БАУ

• 14 аналітична записка БАУ «Аналіз тарифоутворення у секторі централізованого
теплопостачання країн Європейського Союзу».

• 15 аналітична записка БАУ «Аналіз додаткових джерел деревного палива в Україні».

• 16 аналітична записка БАУ «Можливості заготівлі побічної продукції кукурудзи на зерно
для енергетичного використання в Україні».

• 17 аналітична записка БАУ «Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики».

• 18 аналітична записка БАУ «Створення конкурентного ринку біопалива в Україні». 

(робота завершується)

• Друге видання посібника «Підготовка та впровадження проектів заміщення природного
газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні».

• Посібник «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси (визначення точок
зростання)»

• Посібник «Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні».

• Понад 60 публікацій в профільних виданнях та інтернет-ресурсах



Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах 

• 12-а міжнародна конференція «Енергія з біомаси» (20-21 вересня 2016):

 понад 200 учасників з 9 країн (Нідерланди, Литва, Латвія,

Німеччина, Франція, Польща, Словаччина, Чехія, Україна)

• Семінар «Співробітництво в сфері біоенергетики Україна - Нідерланди» в

рамках 12 міжнародної конференції «Енергія з біомаси» (21 вересня

2016)

• Семінар «Перспективи вирощування енергетичних культур в Україні»

(БАУ співорганізатор) (30 червня 2016)

• Конференція «Заміщення природного газу: рішення для муніципальних та

комерційних об’єктів» в рамках Національної спеціалізованої виставки-

форуму «Незалежна теплоенергетика» (БАУ співорганізатор)

• Понад 50 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 7.000 профільних адресатів

• Реконструкція сайту БАУ і його підтримка на 2-х мовах (українська,
англійська).

Понад 143.000 унікальних відвідувань: www.uabio.org

• Постійно поновлювана сторінка в Facebook www.facebook.com/uabio
(3.828 підписок)

• Участь в роботі громадських рад ЦОВВ (Гелетуха Г. – ГР
Держенергоефективності, Мороз О. – ГР Мінприроди, Марайкін Р. – ГР
Державного агенства з управління зоною відчуження).

Поширення інформації про діяльність БАУ

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


Динаміка росту сектору біоенергетики в Україні

Енергобаланс України 2015 р.: 

• частка біопалив у загальному постачанні первинної енергії – 2,3% 

• частка біопалив у кінцевому споживанні енергії – 3,6%

• частка біопалив у структурі виробництва ВДЕ – 81,3%



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/

