
ЗВІТ 

про діяльність Біоенергетичної асоціації України 

(01.01.2017 – 31.12.2017) 

 

1. Покращення нормативно-правової бази 

 

Подія Дата 

БАУ долучилась до Спільної Заяви громадських організацій до Уряду 

щодо встановлення амбітних цілей з ВДЕ та енергоефективності до 

2050 року 

20.12.2017 

БАУ підготувала низку пропозицій до Енергетичної стратегії України 

до 2035 року щодо необхідних заходів для виконання завдань, 

визначених в ЕСУ. 

30.10.2017 

На засіданні Уряду схвалено розроблений за участю БАУ Порядок 

розрахунку середньозважених тарифів на теплову енергію з газу, її 

транспортування та постачання для потреб населення та бюджетних 

установ. 

06.09.2017 

Лист БАУ до Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана щодо 

рахунків із спеціальним режимом використання 

28.07.2017 

Лист БАУ до НКРЕКП щодо плати за приєднання енергоустановок на 

ВДЕ до електромереж 

25.07.2017 

Президент підписав Закон щодо стимулювання виробництва теплової 

енергії з альтернативних джерел, розроблений за участі БАУ 

11.04.2017 

Лист БАУ щодо внесення змін до Порядку формування тарифів на 

теплову енергію, затвердженого Постановою КМУ №869 

10.04.2017 

БАУ отримано відповідь НКРЕКП на лист щодо необґрунтовано 

високого тарифу на приєднання енергоустановок на ВДЕ до 

електромереж 

04.04.2017 

Прийнято законопроект №4334 щодо стимулювання виробництва 

теплової енергії з альтернативних джерел, розроблений за участі БАУ 

21.03.2017 

БАУ разом з іншими громадськими організаціями звернулись до 

Пезидента України, Прем’єр-міністра та лідерів фракцій 

парламентської більшості із заявою щодо вирішення проблем 

енергетичної залежності України  

17.02.2017 

Лист БАУ щодо доопрацювання Концепції реалізації державної 

політики у сфері теплопостачання 

16.02.2017 

Лист БАУ до Президента щодо необгрунтовано високого тарифу 

НКРЕКП на приєднання енергоустановок на ВДЕ до електромереж 

07.02.2017 

БАУ надала зауваження до проекту Енергетичної стратегії України до 

2035 року 

11.01.2017 

http://uabio.org/uabio-news/3438-letter-joint-statement-res-2050-groisman
http://uabio.org/uabio-news/3438-letter-joint-statement-res-2050-groisman
http://uabio.org/uabio-news/3438-letter-joint-statement-res-2050-groisman
http://uabio.org/uabio-news/3425-uabio-proposals-to-ukrainian-energy-strategy-2035
http://uabio.org/uabio-news/3425-uabio-proposals-to-ukrainian-energy-strategy-2035
http://uabio.org/uabio-news/3425-uabio-proposals-to-ukrainian-energy-strategy-2035
http://uabio.org/uabio-news/3369-tarifoutvorennia-teplo
http://uabio.org/uabio-news/3369-tarifoutvorennia-teplo
http://uabio.org/uabio-news/3369-tarifoutvorennia-teplo
http://uabio.org/uabio-news/3369-tarifoutvorennia-teplo
http://uabio.org/uabio-news/3351-special-accounts-for-natural-gas-disciminate-res-heat-producers
http://uabio.org/uabio-news/3351-special-accounts-for-natural-gas-disciminate-res-heat-producers
http://uabio.org/uabio-news/3349-uabio-letter-to-nkrekp-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3349-uabio-letter-to-nkrekp-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3293-draft-law-4334-signed-by-president
http://uabio.org/uabio-news/3293-draft-law-4334-signed-by-president
http://uabio.org/uabio-news/3291-uabio-letter-on-procedure-of-heat-tariff-formation
http://uabio.org/uabio-news/3291-uabio-letter-on-procedure-of-heat-tariff-formation
http://uabio.org/uabio-news/3287-nkrekp-answer-to-uabio-letter-to-president-poroshenko-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3287-nkrekp-answer-to-uabio-letter-to-president-poroshenko-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3287-nkrekp-answer-to-uabio-letter-to-president-poroshenko-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3275-verhovna-rada-of-ukraine-adopted-draft-law-4334
http://uabio.org/uabio-news/3275-verhovna-rada-of-ukraine-adopted-draft-law-4334
http://uabio.org/uabio-news/3251-concerning-solving-problem-of-energy-dependency-of-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3251-concerning-solving-problem-of-energy-dependency-of-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3251-concerning-solving-problem-of-energy-dependency-of-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3251-concerning-solving-problem-of-energy-dependency-of-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3249-uabio-letter-on-heat-supply-policy-concept
http://uabio.org/uabio-news/3249-uabio-letter-on-heat-supply-policy-concept
http://uabio.org/uabio-news/3243-uabio-letter-to-president-poroshenko-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3243-uabio-letter-to-president-poroshenko-on-grid-connection
http://uabio.org/uabio-news/3231-uabio-review-on-draft-energy-strategy-to-2035
http://uabio.org/uabio-news/3231-uabio-review-on-draft-energy-strategy-to-2035


Позиція БАУ щодо встановлення «зеленого» тарифу на 

електроенергію, вироблену шляхом термохімічної газифікації біомаси 

03.01.2017 

 

 

2. Аналітична робота 

 

Подія Дата 

Посібник «Комплексний аналіз українського ринку пелет з біомаси» 05.05.2017 

Посібник. Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на 

біомасі в Україні 

05.05.2017 

Створення конкурентного ринку біопалив в Україні - 18-та аналітична 

записка БАУ 

24.03.2017 

 

3. Інфографіка 

Подія Дата 

Біоенергетика продовжує впевнене зростання на рівні 35% на рік 22.12.2017 

З 20 грудня 2017 р. Україна живе за рахунок біоенергії 20.12.2017 

 

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

 

Подія Дата 

Демонстраційні проекти енергетичного використання деревини від 

обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських 

насаджень у паливну тріску та гранули 

14-15.12.2017 

Інформаційний день "Вирощування біоенергетичної сировини – 

додатковий дохід для аграріїв". 

12.12.2017 

Екскурсія на майданчик вирощування енергетичної верби в рамках 

проекту FORBIO 

21.09.2017 

Семінар "Перспективи вирощування сталої сировини для виробництва 

біопалив другого покоління в Україні". Проект FORBIO 

20-21.09.2017 

Презентація сценаріїв переходу України на 100% ВДЕ до 2050 р. 20.09.2017 

Нідерландсько-український форум "Ринок біопалива в Україні: крок 

назустріч енергетичній незалежності" 

19.09.2017 

Міжнародна конференція «Енергія з біомаси 2017» 19-20.09.2017 

"ICS Energietechnik" стала Золотим Спонсором конференції "ЕНЕРГІЯ 25.08.2017 

http://uabio.org/uabio-news/3227-uabio-position-on-green-tariff-for-electricity-from-biomass-gasification
http://uabio.org/uabio-news/3227-uabio-position-on-green-tariff-for-electricity-from-biomass-gasification
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3165-comprehensive-analysis-of-the-ukrainian-biomass-pellets-market
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3163-comprehensive-analysis-of-biomass-boilers-market-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3163-comprehensive-analysis-of-biomass-boilers-market-in-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3279-uabio-position-paper-18
http://uabio.org/uabio-news/3279-uabio-position-paper-18
http://uabio.org/uabio-news/3440-bioenergy-continues-to-grow-2016
http://uabio.org/uabio-news/3435-bioenergyday2017-ua
http://uabio.org/uabio-news/3459-demo-projects-bioenergy
http://uabio.org/uabio-news/3459-demo-projects-bioenergy
http://uabio.org/uabio-news/3459-demo-projects-bioenergy
http://uabio.org/uabio-news/3453-infoday-energy-crops-for-bioenergy-in-ukraine-materials
http://uabio.org/uabio-news/3453-infoday-energy-crops-for-bioenergy-in-ukraine-materials
http://uabio.org/uabio-news/3387-forbio-field-trip-to-energy-willow-plantation
http://uabio.org/uabio-news/3387-forbio-field-trip-to-energy-willow-plantation
http://uabio.org/uabio-news/3385-forbio-workshop-and-field-trip-at-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3385-forbio-workshop-and-field-trip-at-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3383-material-of-presentation-100-res-scenario-for-ukraine-2050
http://uabio.org/uabio-news/3381-materials-of-nl-ua-forum-2017
http://uabio.org/uabio-news/3381-materials-of-nl-ua-forum-2017
http://uabio.org/uabio-news/3373-uabioconf-2017-post-release
http://uabio.org/uabio-news/3368-ics-energietechnik-became-gold-sponsor-of-uabioconf-2017


З БІОМАСИ 2017" 

НТК "Метрополія" стала Срібним Спонсором конференції "ЕНЕРГІЯ 

З БІОМАСИ 2017" 

14.08.2017 

Проект GIZ став Срібним Cпонсором Міжнародної конференції 

"ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017" 

25.06.2017 

"ЕНЕРСТЕНА УКРАІНА" стала Срібним Спонсором конференції 

"ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017" 

14.06.2017 

Біоенергетичний день в рамках виставки-форуму "Незалежна 

теплоенергетика" 

12.04.2017 

Загальні відкриті збори Біоенергетичної асоціації України  
28.02.2017 

 

 

5. Публікації в ЗМІ 

 

Назва Дата 

Що заважає розвитку біоенергетики в Україні. Основні перепони в 

секторі біоенергетики України озвучив для видання Екологія 

підприємства Голова правління Біоенергетичної асоціації України 

Георгій Гелетуха. 

03.11.2017 

Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 2. 

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

теплотехніка", 2017, т.39, №4 (с. 76-80) 

16.10.2017 

Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. Частина 1. 

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

теплотехніка", 2017, т.39, №3 (с. 85-90) 

10.06.2017 

Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва 

електроенергії з твердої біомаси. Частина 2. Гелетуха Г.Г., Желєзна 

Т.А., Баштовий А.І. Журнал "Промислова теплотехніка", 2017, т.39, 

№3 (с. 73-77) 

10.05.2017 

Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Гелетуха Г. Г., 

Желєзна Т. А. Журнал "Промислова теплотехніка", 2017, т. 39, №2 (с. 

60-64) 

20.04.2017 

«Чи потрібно будувати в Україні малі біогазові установки», стаття 

члена Правління БАУ Юрія Матвєєва у діловому аграрному інтернет-

ресурсі "AGRO TIMES". 

12.03.2017 

«Міське опалення по-новому. Усім труба чи труба для усіх?» - стаття 

члена БАУ Олега Савицького для «Економічної правди». 

06.03.2017 

Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва 

електроенергії з твердої біомаси. Частина 1. Гелетуха Г.Г., Желєзна 

Т.А., Баштовий А.І. Журнал "Промислова теплотехніка", 2017, т.39, 

24.02.2017 

http://uabio.org/uabio-news/3368-ics-energietechnik-became-gold-sponsor-of-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3365-metropoliya-became-silver-sponsor-of-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3365-metropoliya-became-silver-sponsor-of-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3327-giz-became-silver-sponsor-of-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3327-giz-became-silver-sponsor-of-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3323-enerstena-ukraine-silver-sponsor-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3323-enerstena-ukraine-silver-sponsor-uabioconf-2017
http://uabio.org/uabio-news/3295-bioenergy-day-12-april-2017
http://uabio.org/uabio-news/3295-bioenergy-day-12-april-2017
http://uabio.org/uabio-news/3257-general-meeting-uabio-02-2017
http://uabio.org/mass-media/3410-barriers-to-bioenergy-in-ukraine-published-on-ecolog-ua
http://uabio.org/mass-media/3410-barriers-to-bioenergy-in-ukraine-published-on-ecolog-ua
http://uabio.org/mass-media/3410-barriers-to-bioenergy-in-ukraine-published-on-ecolog-ua
http://uabio.org/mass-media/3410-barriers-to-bioenergy-in-ukraine-published-on-ecolog-ua
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3412-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3412-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3412-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3338-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-1
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3338-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-1
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3338-creation-of-the-competitive-biofuel-market-in-ukraine-part-1
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3336-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3336-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3336-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3336-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass-part-2
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3309-state-of-the-art-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3309-state-of-the-art-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3309-state-of-the-art-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3299-small-biogas-plants-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3299-small-biogas-plants-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3299-small-biogas-plants-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3261-urban-heating-in-new-ways
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3261-urban-heating-in-new-ways
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3255-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3255-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3255-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass


№1 (с. 58-64). 

Чому Україна відстає у питанні встановлення чесної конкуренції на 

ринку теплопостачання. Домбровський О.Г., Савчук С.Д., Гелетуха 

Г.Г., Корсакайте Д., Крамар В.Г. – стаття в аналітичному виданні 

«Житлово-комунальне господарство України»  

17.01.2017 

 

6. Розсилка інформаційних дайджестів БАУ 

 

Назва Дата 

56 випуск інформаційного дайджесту [Грудень 2017 р.] 28.12.2017 

55 випуск інформаційного дайджесту [Жовтень-Листопад 2017 р.] 22.11.2017 

54 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Вересень 2017 р.] 09.10.2017 

53 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Липень 2017 р.] 11.08.2017 

52 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Травень-Червень 2017 р.]  10.07.2017 

51 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Квітень 2017] 12.05.2017 

50 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Березень 2017] 05.04.2017 

49 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Лютий 2017] 14.03.2017 

48 випуск інформаційного дайджесту БАУ [Січень 2017] 01.02.2017 

 

7. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції 

 

Подія Дата 

В Україні запрацює біопаливна біржа — інтерв'ю Георгія Гелетухи 

для iPress.ua 

12.12.2017 

Голова "Біоенергетичної асоціації України" дав інтерв'ю для Першого 

агро-політичного сайту України AgroPolit.com 

09.06.2017 

Як налагодити співробітництво між бізнесом-державою-наукою в 

Україні - інтерв'ю Голови Правління БАУ Гелетухи Г. Г.  

26.04.2017 

 

8. Участь членів БАУ в конференціях та семінарах 

 

Подія Дата 

Член БАУ «Укртепло» відкрив найбільшу в Україні котельню на 

біопаливі у м. Славутич 

20.11.2017 

Голова Правління БАУ Гелетуха Г. Г. взяв участь у Міжнародному 9-11.10.2017 

http://uabio.org/activity/uabio-articles/3255-energy-and-ecology-analysis-of-technologies-for-power-production-from-biomass
http://uabio.org/uabio-news/3233-why-ukraine-lags-behind-towards-establishment-of-fair-competition-in-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3233-why-ukraine-lags-behind-towards-establishment-of-fair-competition-in-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3233-why-ukraine-lags-behind-towards-establishment-of-fair-competition-in-district-heating
http://uabio.org/uabio-news/3233-why-ukraine-lags-behind-towards-establishment-of-fair-competition-in-district-heating
http://uabio.org/activity/info-digest/3451-uabio-digest-december-2017
http://uabio.org/activity/info-digest/3429-uabio-digest-october-november-2017
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форумі та виставці SEF-2017 Київ 

Член Біоенергетичної асоціації України ТОВ «Салікс Енерджі» провів 

День Енергетичного Поля на Волині. 

30.05.2017 

Голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха 

прийняв участь у VIІ Міжнародній конференції «UkrCemFor 2017» 

23-25.05.2017 

Членом Біоенергетичної асоціації України ТОВ "ІТЕК "Енергодизайн" 

здійснено переобладнання котла ДКВР-10 та комунальної котельні в 

м. Кам'янці-Подільському для спалювання деревної тріски та інших 

видів біопалива 

01.03.2017 

Голова Правління БАУ Гелетуха Г.Г. взяв участь у 5-й Центрально-

Європейській Біомасовій Конференції, що проходила 18-20 січня у 

місті Грац, Австрія 

23.01.2017 

 

9. Участь БАУ в інших організаціях та нові члени БАУ, інші події 

 

Подія Дата 

Тепло біомаси гріє українські квіти — успішна історія від БАУ для 

europeanbioenergyday.eu 

20.12.2017 

Новий член БАУ - фізична особа Ступак С. М. 19.12.2017 

Новий член БАУ - фізична особа Гресь О. С. 12.12.2017 

Новий член БАУ – фізична особа Теуш С. К. 24.11.2017 

З 21 листопада Європа працює лише на біоенергії 21.11.2017 

Новий член БАУ - фізична особа Гальчинська Ю.М. 01.11.2017 

Професійна біоенергетична премія "Золотий Міскантус 2017". 

Нагородження переможців 

19.09.2017 

БАУ уклала договір про співпрацю з OTП Банком 10.08.2017 

Новий член БАУ - фізична особа Епштейн Ю.М. 20.07.2017 

БАУ підписала Меморандум про партнерство та співпрацю з АБ 

"УКРГАЗБАНК" 

11.06.2017 

Іноземне підприємство "Агро-Вільд Україна" приєдналось до БАУ 01.06.2017 

"Сіменс Україна" приєдналась до БАУ 18.04.2017 

БАУ приєдналась до Всесвітньої біоенергетичної асоціації (World 

Bioenergy Association). 

16.03.2017 

БАУ приєдналась до Європейської біоенергетичної асоціації AEBIOM 06.01.2017 
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