
 

ЗВІТ 

про діяльність Біоенергетичної асоціації України 

(01.01.2018 – 31.12.2018) 
 

1. Покращення нормативно-правової бази 

 

Подія Дата 

Лист БАУ до Лісової опікунської ради (FSC) щодо використання 

лісосічних відходів 

31.01.2018 

Позиція БАУ щодо внесення змін до Закону України «Про 

теплопостачання» 

16.04.2018 

Лист БАУ щодо вдосконалення механізму дії «зелених» тарифів для 

біомаси, біогазу та біометану в Україні 

20.06.2018 

Лист БАУ щодо необхідної субсидії для підтримки вирощування 

енергетичних культур в Україні 

23.06.2018 

БАУ взяла участь в обговоренні оптимізації «зелених» тарифів для 

біомаси та біогазу в Україні 

30.08.2018 

БАУ підписала Меморандум про співпрацю у сфері просування 

відновлюваної енергії з Амбасадором відновлюваної енергії 

16.10.2018 

БАУ взяла участь у засіданні Комітету підприємців у сфері 

енергоефективності при Торгово-промисловій палаті України 

18.10.2018 

БАУ разом з найбільшими асоціаціями відновлюваної енергетики 

України виступила за термінові зміни в системі підтримки зеленої 

генерації 

30.10.2018 

Лист БАУ щодо пониження «зеленого тарифу» для електроенергії з 

біомаси і біогазу на 10% з 2020 року 

06.12.2018 

 

 

2. Аналітична робота 

 

Подія Дата 

Можливості заготівлі деревного палива в лісах України – 19-та 

Аналітична записка БАУ 

31.01.2018 

Аналіз можливостей виробництва та використання брикетів з 

агробіомаси в Україні – 20-та Аналітична записка БАУ 

18.05.2018 

Практичний посібник для представників державних та комунальних 

установ з використання біомаси в якості палива у муніципальному 

секторі України. 

 

http://uabio.org/uabio-news/3493-uabio-letter-411-fsc
http://uabio.org/uabio-news/3493-uabio-letter-411-fsc
http://uabio.org/bioenergy-news/3549-uabio-changes-to-the-heat-supply-law
http://uabio.org/bioenergy-news/3549-uabio-changes-to-the-heat-supply-law
http://uabio.org/uabio-news/3585-uabio-letter-to-the-green-tariff-improvement
http://uabio.org/uabio-news/3585-uabio-letter-to-the-green-tariff-improvement
http://uabio.org/uabio-news/3589-uabio-letter-on-necessary-subsidy-for-energy-crops
http://uabio.org/uabio-news/3589-uabio-letter-on-necessary-subsidy-for-energy-crops
http://uabio.org/uabio-news/3679-green-tarifs-biomass-biogas
http://uabio.org/uabio-news/3679-green-tarifs-biomass-biogas
http://uabio.org/uabio-news/3737-memorandum-uabio-res-ambassador-ukraine-16102018
http://uabio.org/uabio-news/3737-memorandum-uabio-res-ambassador-ukraine-16102018
http://uabio.org/uabio-news/3739-uabio-participated-in-the-meeting-at-the-chamber-of-commerce
http://uabio.org/uabio-news/3739-uabio-participated-in-the-meeting-at-the-chamber-of-commerce
http://uabio.org/uabio-news/3747-uabio-associations-memorandum-green-tariffs
http://uabio.org/uabio-news/3747-uabio-associations-memorandum-green-tariffs
http://uabio.org/uabio-news/3747-uabio-associations-memorandum-green-tariffs
http://uabio.org/uabio-news/3775-uabio-letter-on-draft-law-8449
http://uabio.org/uabio-news/3775-uabio-letter-on-draft-law-8449
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3495-position-paper-uabio-19
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3495-position-paper-uabio-19
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3569-position-paper-uabio-20
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3569-position-paper-uabio-20
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3469-jch-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3469-jch-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3469-jch-posibnik-rea


 

Практичний посібник для представників агропромислового комплексу 

з використання біомаси в якості палива у муніципальному секторі 

України. 

 

Практичний посібник для представників державних установ та 

громадських організацій, що працюють у сфері екології. 

 

 

NEW! 3. Інфографіка 

Подія Дата 

Статистика ВДЕ у ЄС-28 у 2015 році 26.01.2018 

Біомаса може покривати енергетичні потреби ЄС-28 з 19 листопада до 

кінця року – 43 дні, що більше на два за минулий рік 

29.08.2018 

З 18 грудня до кінця року Україна живе тільки за рахунок біоенергії! 18.12.2018 

Біоенергетика продовжує впевнене зростання на рівні 33% на рік (за 

даними Енергобалансу України за 2017 р.) 

22.12.2018 

 

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

 

Подія Дата 

Загальні відкриті збори Біоенергетичної асоціації України 28.01.2018 

Семінар FORBIO "Енергетичні культури від вирощування до 

використання. Зарубіжний і вітчизняний досвід" 

21.02.2018 

Воркшоп Up_Running «Відновлювана енергія з обрізків та 

викорчуваних багаторічних аграрних насаджень» 

22.02.2018 

Демонстраційний проект із енергетичного використання деревини від 

обрізки садів у Запорізькій області 

01.04.2018 

Демонстраційний проект із енергетичного використання деревини від 

обрізки садів у Київській області 

09.04.2018 

Демонстраційний проект енергетичного використання виноградної 

лози у твердопаливних котельнях м. Болград 

06.05.2018 

Інфо день і тренінг FORBIO "Стале використання агробіомаси для 

енергетики – додатковий дохід для аграріїв" 

16.05.2018 

Turboden стала Золотим спонсором Міжнародної Конференції 

"ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018" 

20.06.2018 

Green Biomass Energy стала Золотим спонсором Міжнародної 

Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018" 

18.07.2018 

http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3468-agro-prom-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3468-agro-prom-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3468-agro-prom-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3467-eco-posibnik-rea
http://uabio.org/activity/uabio-analytics/3467-eco-posibnik-rea
http://uabio.org/infographics/3479-uabio-infographics-eu-28-statistics-2015
http://uabio.org/uabio-news/3678-european-bioenergy-day-2018
http://uabio.org/uabio-news/3678-european-bioenergy-day-2018
http://uabio.org/news/3784-bioenergy-day-in-ukraine-2018
http://uabio.org/uabio-news/3790-bioenergy-continues-to-grow-2017
http://uabio.org/uabio-news/3790-bioenergy-continues-to-grow-2017
http://uabio.org/uabio-news/3476-general-meeting-uabio-2018
http://uabio.org/mm/photo/3637-forbio-seminar-2018-photo
http://uabio.org/mm/photo/3637-forbio-seminar-2018-photo
http://uabio.org/mm/photo/3639-up-running-workshop-2018-photo
http://uabio.org/mm/photo/3639-up-running-workshop-2018-photo
http://uabio.org/uabio-news/3537-demo-project-bioenergy-zaporizhia
http://uabio.org/uabio-news/3537-demo-project-bioenergy-zaporizhia
http://uabio.org/uabio-news/3547-demo-project-bioenergy-kyiv-region
http://uabio.org/uabio-news/3547-demo-project-bioenergy-kyiv-region
http://uabio.org/uabio-news/3563-demo-project-bioenergy-odessa-region
http://uabio.org/uabio-news/3563-demo-project-bioenergy-odessa-region
http://uabio.org/uabio-news/3571-forbio-infoday-cherkasy-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3571-forbio-infoday-cherkasy-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3587-uabioconf-2018-gold-sponsor-turboden
http://uabio.org/uabio-news/3587-uabioconf-2018-gold-sponsor-turboden
http://uabio.org/uabio-news/3613-uabioconf-2018-gold-sponsor-green-biomass-energy
http://uabio.org/uabio-news/3613-uabioconf-2018-gold-sponsor-green-biomass-energy


 

Richard Kablitz Gmbh стала Cрібним спонсором Міжнародної 

Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018" 

02.08.2018 

Вебінар FORBIO "Показники сталості для моніторингу впливів 

сучасної біоенергетики. Підвищення компетенції для зацікавлених 

організацій та експертів" 

07.09.2018 

Другий вебінар FORBIO "Результати оцінки сталості 

біоенергетичного ланцюга майданчику проекту в Україні" 

12.09.2018 

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018" 25-26.09.2018 

Семінар «Агровідходи для біоенергетики. Проблеми та рішення» 27.09.2018 

Воркшоп "Розвиток біоенергетичного бізнесу та інвестицій в Україні" 22.11.2018 

Національний тренінг для консультантів зі сталого використання 

деревної біомаси багаторічних сільськогосподарських насаджень 

18.12.2018 

 

5. Публікації в ЗМІ, наукових журналах 
 

Подія Дата 

Перспективи використання біомаси від обрізки та видалення 

багаторічних сільськогосподарських насаджень для виробництва 

енергії в Україні. Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Драгнєв С.В., 

Баштовий А.І. Журнал "Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №1 (с. 

68-74). 

09.01.2018 

Аналіз можливостей заготівлі деревного палива в лісах України. 

Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І. Журнал 

"Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №1 (с. 61-67). 

12.02.2018 

Зменшення викидів парникових газів: біоенергетичні рішення. 

Гелетуха Г. Г. Журнал "Екологія підприємств", 2018, №3, (с. 62-65) 

10.10.2018 

Що може зробити біоенергетика для подолання газових криз? 

Економічна Правда 

27.03.2017 

"Електронна торгівля біопаливом: можливості для України" на 

Економічна правда 
24.04.2018 

Проблеми та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Гелетуха 

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

"Промислова теплотехніка", 2018, т. 40, №2 (с. 41-48) 

05.04.2018 

"Чого очікувати від подальшого розвитку ринку електричної енергії з 

відновлюваних джерел в Україні у 2018 році", Олійник Є.М., 

Шафаренко Ю.А., Журнал "Екологія Підприємства", 2018, №6(71), 

с.12-17 

10.06.2018 

Запровадження електронної торгівлі біопаливом в Україні. Георгій 

Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації України. 

Щомісячний аналітичний звіт "Баланс енергетики України", 2018, №1. 

Червень (с. 12-23). 

13.07.2018 

http://uabio.org/uabio-news/3648-uabioconf-2018-silver-sponsor-richard-kablitz
http://uabio.org/uabio-news/3648-uabioconf-2018-silver-sponsor-richard-kablitz
http://uabio.org/uabio-news/3673-webinar-forbio-sustainability-indicators-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3673-webinar-forbio-sustainability-indicators-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3673-webinar-forbio-sustainability-indicators-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3683-webinar-forbio-sustainability-assessment-results-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3683-webinar-forbio-sustainability-assessment-results-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3660-program-uabioconf-2018
http://uabio.org/uabio-news/3672-nl-workshop-agroresidues-for-bioenergy-problems-and-solutions
http://uabio.org/uabio-news/3749-workshop-pib-biobased-energy-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3769-up-running-trenning-for-consultants
http://uabio.org/uabio-news/3769-up-running-trenning-for-consultants
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3527-using-biomass-from-agrarian-pruning-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3527-using-biomass-from-agrarian-pruning-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3527-using-biomass-from-agrarian-pruning-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3527-using-biomass-from-agrarian-pruning-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3527-using-biomass-from-agrarian-pruning-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3530-opportunities-for-harvesting-wood-fuel-in-the-forests-of-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3530-opportunities-for-harvesting-wood-fuel-in-the-forests-of-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3530-opportunities-for-harvesting-wood-fuel-in-the-forests-of-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3531-reducing-greenhouse-gas-emissions-with-bioenergy
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3531-reducing-greenhouse-gas-emissions-with-bioenergy
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/27/635394/
https://www.epravda.com.ua/publications/2018/03/27/635394/
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/24/636278/
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/04/24/636278/
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3597-problems-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3597-problems-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3597-problems-and-prospects-for-bioenergy-development-in-ukraine
http://uabio.org/img/files/news/pdf/oliynyk-shafarenko-res-power-market-ekologiya-pidpryiemstva.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/oliynyk-shafarenko-res-power-market-ekologiya-pidpryiemstva.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/oliynyk-shafarenko-res-power-market-ekologiya-pidpryiemstva.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/oliynyk-shafarenko-res-power-market-ekologiya-pidpryiemstva.pdf
http://uabio.org/uabio-news/3607-balans-energetyky-ukr-june-2018
http://uabio.org/uabio-news/3607-balans-energetyky-ukr-june-2018
http://uabio.org/uabio-news/3607-balans-energetyky-ukr-june-2018
http://uabio.org/uabio-news/3607-balans-energetyky-ukr-june-2018


 

Оцінка життєвого циклу виробництва теплової енергії з тріски Salix 

Viminalis L. в Україні. Трибой О.В. Журнал "Промислова 

теплотехніка", 2018, т. 40, №2 (с. 56-64) 

10.07.2018 

Як використати малопродуктивні землі для вирощування сталої 

біосировини для енергетики? Трибой О.В., Драгнєв С.В. Журнал 

"Екологія підприємства", 2018, №7 (72),с. 55-63) 

15.07.2018 

Як зберегти і розвивати централізоване теплопостачання в Україні? 

Ел. видання "Україна комунальна" 
25-26.07.2018 

"Електрика з поля і лісу. Як зробити біоенергетику вигідним 

бізнесом" на "Економічна правда" 

22.08.2018 

Гелетуха Г. Г., Желєзна Т. А., Драгнєв С.В., Баштовий А.І., 

Роговський І. Л. "Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України", Серія “Техніка та 

енергетика АПК”, 2018, №282 (с. 173-180) 

25.08.2018 

Центральне опалення: Україна на порозі катастрофи. Ел. видання 

"Obozrevatel." 

08.09.2018 

Чи існує довгострокове планування в секторі теплопостачання 

України? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної 

асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

10.09.2018 

Як запровадити довгострокове планування централізованого 

теплопостачання в Україні? Георгій Гелетуха – голова правління 

Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

18.09.2018 

Україні потрібна конкуренція в сфері теплопостачання. Частина 1. 

Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації 

України. Ел. видання "Drovnik" 

20.09.2018 

Україні потрібна конкуренція в сфері теплопостачання. Частина 2. 

Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної асоціації 

України. Ел. видання "Drovnik" 

21.09.2018 

Дорожня карта переходу до довгострокового планування в секторі 

теплопостачання України. Георгій Гелетуха – голова правління 

Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

24.09.2018 

Приєднувати чи не приєднувати? – ось в чому питання. Євген 

Олійник – член правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. 

видання "Україна комунальна 

24.09.2018 

Чи потрібна конкуренція в централізованому теплопостачанні 

України? Георгій Гелетуха – голова правління Біоенергетичної 

асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

03.10.2018 

Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в 

абляційному реакторі шнекового типу. Зубенко В.І., Епік О.В., 

Антоненко В.О., Олійник Є.М. Журнал "Промислова теплотехніка", 

2018, т. 40, №3 (с. 76-84) 

15.10.2018 

http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-life-cycle-assessment-of-heat-production-from-willow-chips-in-ukraine.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-life-cycle-assessment-of-heat-production-from-willow-chips-in-ukraine.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-life-cycle-assessment-of-heat-production-from-willow-chips-in-ukraine.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-dragnev-marginal-lands-for-growing-sustainable-bioenergy-feedstock-forbio.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-dragnev-marginal-lands-for-growing-sustainable-bioenergy-feedstock-forbio.pdf
http://uabio.org/img/files/news/pdf/tryboi-dragnev-marginal-lands-for-growing-sustainable-bioenergy-feedstock-forbio.pdf
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3621-district-heating-ukraine-july-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3621-district-heating-ukraine-july-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3666-electricity-from-bioenergy-epravda
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3666-electricity-from-bioenergy-epravda
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3668-briquetes-agrobiomass-article-nubip
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3668-briquetes-agrobiomass-article-nubip
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3668-briquetes-agrobiomass-article-nubip
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3668-briquetes-agrobiomass-article-nubip
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3690-district-heating-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3690-district-heating-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3688-long-term-planning-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3688-long-term-planning-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3688-long-term-planning-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3697-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3697-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3697-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3699-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part1-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3699-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part1-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3699-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part1-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3700-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part2-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3700-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part2-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3700-competition-in-the-heat-supply-sector-in-ukraine-part2-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3711-road-map-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3711-road-map-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3711-road-map-long-term-planning-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3713-district-heating-networks-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3713-district-heating-networks-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3713-district-heating-networks-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3721-competition-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3721-competition-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3721-competition-in-district-heating-in-ukraine-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3723-zubenko-epik-antonenko-oliynyk-fast-pyrolysis
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3723-zubenko-epik-antonenko-oliynyk-fast-pyrolysis
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3723-zubenko-epik-antonenko-oliynyk-fast-pyrolysis
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3723-zubenko-epik-antonenko-oliynyk-fast-pyrolysis


 

Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження. 

Антоненко В.О., Зубенко В.І., Епік О.В. Журнал "Промислова 

теплотехніка", 2018, т. 40, №3 (с.85-90) 

20.10.2018 

Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському 

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

теплотехніка", 2018, т. 40, №3 (с. 70-75) 

25.10.2018 

Правове регулювання формування та функціонування системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом в Україні. Пастух А. - 

Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 10. С. 68-72. 

04.11.2018 

Створення системи електронної торгівлі твердим біопаливом. Євген 

Олійник – член правління Біоенергетичної асоціації України, 

Вячеслав Антоненко - експерт "Агентства з відновлюваної 

енергетики". Ел. видання "Україна комунальна" 

06.11.2018 

Як реалізувати конкурентні відносини в централізованому 

теплопостачанні України? Георгій Гелетуха – голова правління 

Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

06.11.2018 

Як на кінцевих споживачів вплине спрощення доступу третіх сторін 

до теплових мереж? Георгій Гелетуха – голова правління 

Біоенергетичної асоціації України. Ел. видання "Investgazeta" 

21.11.2018 

Коли в системах теплопостачання з’явиться дешеве тепло? Євген 

Олійник – член правління Біоенергетичної асоціації України. Ел. 

видання "Україна комунальна" 

22.11.2018 

 

6. Розсилка інформаційних дайджестів БАУ 

 

Подія Дата 

57 Дайджест БАУ за Січень 2018 р. 02.02.2018 

58 Дайджест БАУ за Лютий 2018 р. 05.03.2018 

59 Дайджест БАУ за Березень 2018 р. 10.04.2018 

60 Дайджест БАУ за Квітень 2018 р. 05.05.2018 

61 Дайджест БАУ за Травень 2018 р. 11.06.2018 

62 Дайджест БАУ за Червень 2018 р. 09.07.2018 

63 Дайджест БАУ за Липень 2018 р. 07.08.2018 

64 Дайджест БАУ за Серпень 2018 р. 03.09.2018 

65 Дайджест БАУ за Вересень 2018 р. 10.10.2018 

66 Дайджест БАУ за Жовтень 2018 р. 05.11.2018 

http://uabio.org/activity/uabio-articles/3725-zubenko-epik-antonenko-corn-stalks-fuel-characteristics
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3725-zubenko-epik-antonenko-corn-stalks-fuel-characteristics
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3725-zubenko-epik-antonenko-corn-stalks-fuel-characteristics
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3727-zheliezna-bashtovyi-bioenergy-development-in-european-union
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3727-zheliezna-bashtovyi-bioenergy-development-in-european-union
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3727-zheliezna-bashtovyi-bioenergy-development-in-european-union
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3778-legal-regulation-for-creation-of-e-commerce-system-for-solid-biofuels-trading
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3778-legal-regulation-for-creation-of-e-commerce-system-for-solid-biofuels-trading
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3778-legal-regulation-for-creation-of-e-commerce-system-for-solid-biofuels-trading
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3761-creation-e-commerce-systems-for-solid-biofuels-trading-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3761-creation-e-commerce-systems-for-solid-biofuels-trading-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3761-creation-e-commerce-systems-for-solid-biofuels-trading-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3761-creation-e-commerce-systems-for-solid-biofuels-trading-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3759-competition-in-district-heating-in-ukraine-november-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3759-competition-in-district-heating-in-ukraine-november-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3759-competition-in-district-heating-in-ukraine-november-2018
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3766-how-will-end-users-be-affected-by-the-simplification-of-third-party-access-to-heat-networks
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3766-how-will-end-users-be-affected-by-the-simplification-of-third-party-access-to-heat-networks
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3766-how-will-end-users-be-affected-by-the-simplification-of-third-party-access-to-heat-networks
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3768-cheap-heat-in-heat-supply-systems
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3768-cheap-heat-in-heat-supply-systems
http://uabio.org/activity/uabio-articles/3768-cheap-heat-in-heat-supply-systems
http://uabio.org/activity/info-digest/3497-uabio-digest-january-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3515-uabio-digest-february-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3539-uabio-digest-march-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3567-uabio-digest-april-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3581-uabio-digest-may-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3601-uabio-digest-june-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3644-uabio-digest-july-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3681-uabio-digest-august-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3729-uabio-digest-september-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3751-uabio-digest-october-2018


 

67 Дайджест БАУ за Листопад 2018 р. 12.12.2018 

68 Дайджест БАУ за Грудень 2018 р. 27.12.2018 

 

7. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції 

 

Подія Дата 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на прес-

конференції щодо необхідності термінових змін в системі 

стимулювання зеленої енергетики України, УН 

30.10.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на прес-

конференції «Зелена економіка: нові тренди та можливості», 

Київський прес-клуб 

03.12.2018 

Відео про діяльність Біоенергетичної асоціації України станом на 

2018 р. 

14.12.2018 

 

8. Участь членів БАУ в конференціях та семінарах, нагороди 

 

Подія Дата 

Круглий стіл у комітеті ПЕК на тему «Енергія ТБО УСПП і ДАЕЕ», м. 

Київ 

15.02.2018 

Експерти Біоенергетичної асоціації України взяли участь у семінарі 

FORBIO "Енергетичні культури від вирощування до використання. 

Зарубіжний і вітчизняний досвід", м. Київ 

21.02.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи –  на SSIDD 

Conference 2018, м. Київ 

03.03.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи –  на конференції з 

біоенергетики, м. Нікополь 

16.03.2018 

БАУ на Фінансово-інвестиційному саміті з питань української 

енергетики та ВДЕ 

28.03.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на круглому столі 

в посольстві республіки Литва щодо запровадження електронної 

платформи торгівлі твердим біопаливом, м. Київ 

05.04.2018 

Експерти Біоенергетичної асоціації України взяли участь у 

конференції відкриття проекту "Енергія Біомаси: перетворення 

природного потенціалу на регіональні партнерства" 

14.04.2018 

БАУ на EU4Energy Policy Forum: Bioenergy for Heat, Відень, Австрія 24.04.2018 

Круглий стіл у комітеті ПЕК на тему «Перспективи створення 

системи електронної торгівлі біопаливом в Україні» 

06.06.2018 

http://uabio.org/activity/info-digest/3780-uabio-digest-november-2018
http://uabio.org/activity/info-digest/3793-uabio-digest-december-2018
http://uabio.org/mm/video/3788-uabio-presentation-video-2018
http://uabio.org/mm/video/3788-uabio-presentation-video-2018
http://uabio.org/uabio-news/3509-forbio-seminar-kiev-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3509-forbio-seminar-kiev-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3509-forbio-seminar-kiev-2018-materials
http://uabio.org/events/events/3501-investment-res-summit-2018
http://uabio.org/events/events/3501-investment-res-summit-2018
http://uabio.org/uabio-news/3551-conference-opening-rivne-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3551-conference-opening-rivne-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3551-conference-opening-rivne-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3565-eu4-energy-policy-forum-2018
http://uabio.org/events/events/3555-committee-meeting-on-electronic-biofuel-trading-system-in-ukraine
http://uabio.org/events/events/3555-committee-meeting-on-electronic-biofuel-trading-system-in-ukraine


 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на конференції 

«Агроенергетика 2018», м. Київ 

14.06.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи –  на конференції 

«AgroPower: Біогаз», м. Київ 

21.06.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на конференції з 

біоенергетики, НУБІП, м. Київ 

14.09.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на 4-му 

Українському Газовому Форумі, м. Київ 

11-12.10.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на 10-му 

Міжнародному Форумі і Виставці Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV, 

м. Київ 

16.10.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на Sweden Ukraine 

Bioenergy Cooperation Forum 2018, Стокгольм, Швеція 

23.10.2018 

Експерти Біоенергетичної асоціації України взяли участь у Форумі 

AgroEnergyDAY 

30.10.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на конференції 

«Екологія підприємств», м. Київ 

7.11.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на семінарі з ЦТ в 

ТПП України, м. Київ 
18.11.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на Ukrainian 

Renewable Energy Forum’18, м. Київ 

19-21.10.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на конференції 

«Дні зеленої економіки 2018: Становлення ринків зеленої економіки», 

м. Львів 

16-17.11.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на Воркшопі 

"Розвиток біоенергетичного бізнесу та інвестицій в Україні", м. Київ 

22.11.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи – на круглому столі 

«Зелена економіка. Нові тренди та можливості», м. Київ 

03.12.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи –  на Українсько-

Литовському економічному форумі, м. Київ 

07.12.2018 

Виступ голови правління БАУ – Георгія Гелетухи –  на AgTech and 

Green Energy Forum 2018, м. Баку, Азербайджан 

10-11.12.2018 

БАУ отримує 2 Еко-оскари в рамках проекту «ЕКОтрансформація 

України. Стейкхолдери зелених змін-2018» 

17.12.2018 

 

 

 

 

http://uabio.org/events/events/3573-agro-power-biogas-2018
http://uabio.org/events/events/3573-agro-power-biogas-2018
http://uabio.org/events/events/3591-sef-2018
http://uabio.org/events/events/3591-sef-2018
http://uabio.org/events/events/3591-sef-2018
http://uabio.org/uabio-news/3745-agro-energy-day-2018-materials
http://uabio.org/uabio-news/3745-agro-energy-day-2018-materials
http://uabio.org/events/events/3753-ged-2018
http://uabio.org/events/events/3753-ged-2018
http://uabio.org/events/events/3753-ged-2018
http://uabio.org/uabio-news/3771-materials-workshop-pib-biobased-energy-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3771-materials-workshop-pib-biobased-energy-ukraine
http://uabio.org/uabio-news/3786-uabio-wins-eco-oscars
http://uabio.org/uabio-news/3786-uabio-wins-eco-oscars


 

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

 

Подія Дата 

ЕПГ "Югенергопромтранс" приєдналась до БАУ 28.01.2018 

ПП "Крамар" приєдналось до БАУ 30.01.2018 

Новий член БАУ – фізична особа Олександр Романюк 23.02.2018 

Новий член БАУ – фізична особа Олена Коцар 03.03.2018 

Новий член БАУ — Інститут технічної теплофізики НАН України 12.03.2018 

Новий член БАУ – фізична особа Олександр Мороз 19.03.2018 

Компанія "Аккорд Лтд" приєдналась до БАУ 25.03.2018 

Компанія "НКМ ГРУП" (м. Запоріжжя) приєдналась до БАУ 05.07.2018 

Компанія "Екопрод" (м. Волноваха, Донецька обл.) приєдналась до 

БАУ 

13.07.2018 

Компанія Ecodevelop (м. Київ) приєдналась до БАУ 13.09.2018 

 

http://uabio.org/uabio-news/3499-yugenergopromtrans-new-uabio-member
http://uabio.org/uabio-news/3485-kramar-new-uabio-member
http://uabio.org/uabio-news/3507-new-uabio-member-physical-person-romaniuk
http://uabio.org/uabio-news/3513-new-uabio-member-physical-person-kotsar
http://uabio.org/uabio-news/3519-new-uabio-member-ittf
http://uabio.org/uabio-news/3521-new-uabio-member-physical-person-moroz
http://uabio.org/uabio-news/3524-new-uabio-member-accord
http://uabio.org/uabio-news/3595-new-uabio-member-nkm-group
http://uabio.org/uabio-news/3605-new-uabio-member-ecoprod
http://uabio.org/uabio-news/3605-new-uabio-member-ecoprod
http://uabio.org/uabio-news/3693-new-uabio-member-ecodevelop

