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Частка ВДЕ у валовому кінцевому енергоспоживанні ЄС-28 
у 2004 (8,5%) та 2015 (16,7%)

11 країн ЄС вже досягли своєї мети по ВДЕ у ВКЕ у 2020 році (Болгарія, Чехія, 
Данія, Естонія, Хорватія, Італія, Литва, Угорщина, Румунія, Фінляндія, Швеція). 

Двом країнам (Австрія, Словаччина) не вистачає 1% до мети 2020 р.

Швеція (54%)

Фінляндія (39%)
Латвія (38%)
Австрія (33%)

Данія (31%)



Валове кінцеве енергоспоживання (ВКЕ) ЄС-28, 2004-2014

За 10 років ВКЕ ЄС-28 
зменшилося на 17%, а 
частка ВДЕ подвоїлася

Джерело: Eurostat, AEBIOM

тис. т н.е.
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ЄС-28 (2014) – частка ВДЕ у споживанні:
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Валове кінцеве споживання енергії з БМ у ЄС-28 
млн. т н.е.
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Структура валового споживання БМ 
за видами у ЄС-28, 2014, тис. т н.е. 
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Проекти НТЦ «Біомаса» у Рамкових Програмах 
Єврокомісії та у Програмі Горизонт 2020

 Перша в Україні Міжнародна 

Конференція «Енергія з біомаси»

2002, Програма підтримки конференцій 

Європейської Комісії (ЄК)

 Bioenergy Take off 2002-2003, 5-та Рамкова Програма ЄК

 NETBIOCOF 2005-2007, 6-та Рамкова Програма ЄК

 BEE – Biomass Energy Europe 2008-2010, 7-ма Рамкова Програма ЄК

 S2Biom 2013-2016, 7-ма Рамкова Програма ЄК

 B4B – Bioenergy for Business 2015-поточний, Horizon 2020

 FORBIO 2016-поточний, Horizon 2020

 Up_Running 2016-поточний, Horizon 2020



Проект S2Biom – «Забезпечення сталого 
постачання непродуктової біомаси для підтримки 
ресурсо-ефективної біоекономіки в Європі»

Виконавці проекту: 31 організація з 16 країн Європи
Координатор проекту:  FNR (Німеччина)

Тривалість: вересень 2013 р. – листопад 2016 р.

http://www.s2biom.eu/en/

BEE (Bioenergy Europe): методологічна 
гармонізація оцінки енергопотенціалу БМ

Розширено географічні та секторальні 
межі оцінки потенціалу БМ

CEUBIOM: доповнення результатів BEE 
методами комбінованого збору даних 
(наземних та за допомогою супутника)

Тестування розроблених методів на 
вибраних прикладах

Biomass Futures: розробка Атласу 
вартості постачання біомаси для 3-х 
секторів енергоринку (теплова енергія, 
е/е, транспорт)

Доопрацювання Атласу для рівня 
NUTS3 з урахуванням результатів 
проекту ВЕЕ та фокусом на 
лігноцелюлозній БМ

Результати закінчених євро-проектів           Внесок S2Biom

http://www.s2biom.eu/en/






Проект В4В – «Біоенергетика для бізнесу»

Виконавці проекту: 13 організацій з різних країн Європи:

 AEA (Австрійське Енергетичне Агентство) – Координатор проекту
 AEBIOM (EU/Бельгія)
 DBFZ (Німеччина)
 DTI (Данія)
 MOTIVA (Фінляндія)
 RVO (Нідерланди)
 ARBIO (Румунія)
 BGBIOM (Болгарія)
 CRES (Греція)
 EIHP (Хорватія)
 KAPE (Польща)
 SECB (НТЦ «Біомаса», Україна)
 SIEA (Словаччина)

Тривалість: січень 2015 р. – серпень 2017 р. http://www.bioenergy4business.eu

http://www.bioenergy4business.eu/


Основні цілі проекту 

 Сприяння залученню твердих біопалив для виробництва теплової 

енергії у перспективних сегментах ринку та для власних потреб виробника

 Встановлення зв'язку між тими, хто приймає рішення, й ринком

 Ідентифікація перспективних сегментів ринку теплової енергії

 Розробка бізнес-стратегій та моделей

 Передача «ноу-хау» з постачання й використання біомаси

 Робота із зацікавленими сторонами:

 Постачальники палива

 Власники котельнь

 Особи, що приймають рішення

 Споживачі

 Розробники проектів

 Проектувальники, конструктори



Найбільш перспективні цільові 
сегменти ринку в Україні



Діяльність і події в 
рамках проекту B4B

 25 березня 2016 р.: Перший національний 
Інформаційний день, Київ

 20-21 квітня 2016 р.: Семінар «Теплопостачання 
на основі біомаси для об'єктів бюджетної 
сфери», Київ

 06-07 вересня 2016 р.: Семінар «Біомаса у 
централізованому теплопостачанні», Київ

 29-30 вересня 2016 р.: Технічна екскурсія до 
Данії “Використання соломи та інших видів 
біомаси у централізованому теплопостачанні -
досвід, технології та планування” 

 14-15 листопада 2016 р.: Семінар 
«Твердопаливні котли на біомасі у лісовому та 
сільському господарстві»

 16-17 лютого 2017 р.: Технічна екскурсія до 
Фінляндії «Теплопостачання на деревині –
фактори успіху та технологічні рішення на 
практиці»

 28 лютого 2017 р.: Другий національний 
Інформаційний день, Київ



Технічна екскурсія до Данії: Використання соломи та інших видів 
біомаси у ЦТ (29-30.09.2016)

Відвідано: ТЕЦ Verdo, котельню Gassum-Hvidsten, 
виробників котлів, постачальників соломи, розробників 
проектів, DTI, Датську Асоціацію ЦТ
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Технічна екскурсія до Фінляндії: Опалення на деревній біомасі – фактори 
успіху та технічні рішення на практиці (16-17.02.2017)

Відвідано: котел 35 МВт на гранулах (Sarankulma), кілька 
котелень на деревній трісці та інші біоенергетичні об'єкти



Публікації, підготовлені в рамках проекту

Брошури доступні на веб-сайті 
проекту 

http://www.bioenergy4business.
eu/brochures/

http://www.bioenergy4business.eu/brochures/


Розрахунок параметрів та цін різних видів деревного 
палива та соломи – електронний інструмент Excel

Сировина: 

 Деревина різних порід 

 Кора 

 Ущільнена деревина  

(гранули, брикети)

 Солома 



Розрахунок параметрів та цін різних видів деревного 
палива та соломи – електронний інструмент Excel (2)

Електронний інструмент у вигляді Еxcel-
файлу та Інструкція щодо його 
застосування можуть бути отримані 
по запиту в НТЦ «Біомаса» або знайдені 
на веб-сайті проекту В4В:  
http://www.bioenergy4business.eu/services
/fuel_parameters_tool/

http://www.bioenergy4business.eu/services/fuel_parameters_tool/


Перед-ТЕО проектів теплопостачання на біомасі:  
електронний інструмент Excel

Електронний інструмент (Еxcel-файл) та Інструкція по застосуванню можуть бути 
отримані по запиту в НТЦ «Біомаса» або знайдені на веб-сайті проекту В4В:   
http://www.bioenergy4business.eu/bioheat-profitability-assessment-tool/

Електронний 
інструмент у 
вигляді Еxcel-

Вихідні дані  Результати: 
термін окупності, IRR, NPV, 
собівартість ТЕ, грошові 
потоки та ін.

http://www.bioenergy4business.eu/bioheat-profitability-assessment-tool/


Перед-ТЕО проектів теплопостачання на біомасі:  електронний інструмент Excel (2)



Дякую за увагу!

Тетяна Желєзна

БАУ, НТЦ «Біомаса»

т. (+380 44) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62

zhelyezna@biomass.kiev.ua

http://biomass.kiev.ua

mailto:zhelyezna@biomass.kiev.ua
http://biomass.kiev.ua/

