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Біоенергетична асоціація України – це неприбуткова 
громадська спілка, яка об’єднує бізнес та експертів і 
лобіює розвиток біоенергетики в Україні.
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UABIO лобіює інтереси біоенергетики на 
законодавчому рівні





Дата

Лист БАУ №471 щодо пропозицій запровадження державної підтримки
вирощування енергетичних рослин

08.01.2020

Лист БАУ №478 щодо пропозицій до Концепції державної політики у сфері
енергетики та захисту довкілля.

31.01.2020

Лист БАУ №480 щодо пропозицій до Концепції «зеленого» енергетичного переходу 
України до 2050 року

07.02.2020

Лист БАУ №482 щодо додаткових пропозицій до Концепції «зеленого»
енергетичного переходу України до 2050 року

24.02.2020

Лист БАУ №483 щодо пропозицій вирішення невідкладних проблем в енергетиці 14.04.2020

Лист БАУ №485 щодо звільнення установок, що спалюють біомасу, від сплати
податку на СО2 та стимулювання виробництва електроенергії з біометану.

06.05.2020

Лист БАУ №486 щодо заборгованості ДП «Гарантований покупець» перед
виробниками електричної енергії з біомаси та біогазу.

29.05.2020

Заява БАУ з приводу укладення Меморандуму про взаєморозуміння щодо
врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики.

11.06.2020

Лист БАУ №488 щодо законопроєкту № 3658 щодо удосконалення умов підтримки
виробництва електричної енергії з АДЕ.

30.06.2020

Лист БАУ №493 щодо правового врегулювання використання дигестату в Україні. 03.08.2020

Підготували і надіслали 20 листів у 2020 році



Загальні Збори БАУ 2020

03 лютого 2020 р.

Збори членів БАУ щодо заборгованості
ДП «Гарантований покупець»

03 червня 2020 р.

AgroEnergyDay 2020

30 жовтня 2020 р. 

Були організаторами 4 офлайн та 9 онлайн подій



Онлайн-семінар «Можливості
використання дигестату біогазових
установок як добрив»
27 травня 2020 р.

Онлайн-семінар «Енергетичні культури
для біоенергетичних проєктів: 
перспективи для України»
09 вересня 2020 р.

Онлайн-семінар «Перспективи 
виробництва і споживання відновлюваних
газів в Україні»
29 вересня 2020 р. 

Були організаторами офлайн та онлайн подій



Онлайн-семінар “Перспективи
виробництва і споживання біометану в 
Україні”
23 червня 2020 р.

«Сталі інновації у ланцюжку створення
вартості в біоенергетиці — Онлайн-зустріч
стейкхолдерів
02 липня 2020 р.

Онлайн засідання робочої групи у межах 
проєкту REGATRACE
23 жовтня 2020 р. 

Були організаторами офлайн та онлайн подій



Онлайн-семінар «Енергетичні культури для 
біоенергетичних проєктів: перспективи
для Хмельниччини та Тернопільщини»
8 жовтня 2020 р.

Онлайн-семінар «Енергетичні культури
для біоенергетичних проєктів: 
перспективи для Чернігівщини»
11 грудня 2020 р.

Були організаторами офлайн та онлайн подій

Онлайн-семінар «Огляд кліматичних дій та 
переходу до сталої енергетики в Україні»
18 листопада 2020 р. 



Брали участь у прес-конференціях, семінарах,                          
круглих столах

Пресконференція «Відновлювана
енергетика — буде світло в кінці
тунелю?»
16 липня 2020 р.

Семінар «Відновлення родючості
ґрунтів & органічні добрива»
26 червня 2020 р.

Круглий стіл «Подолання кризових
явищ в українській енергетиці»
06 травня 2020 р.



Державна премія
Указом Президента України №608/2020 наукова
робота «Технології та обладнання для 
виробництва і споживання альтернативних видів
палива» нагороджена державною премією у 
галузі науки і техніки.

7 з 8 авторів роботи представляють
організації, які є членами 
Біоенергетичної асоціації України.

Авторський колектив:
•Георгій ГЕЛЕТУХА, к.т.н., завідувач лабораторії Інституту технічної 
теплофізики НАН України,
•Жанна ПЕТРОВА, д.т.н., завідувач лабораторії Інституту технічної 
теплофізики НАН України,
•Дмитро КОРІНЧУК, к.т.н., провідний науковий співробітник Інституту 
технічної теплофізики НАН України,
•Тетяна ЖЕЛЄЗНА, к.т.н., провідний науковий співробітник Інституту 
технічної теплофізики НАН України,
•Костянтин П’ЯНИХ, д.т.н., завідувач відділу Інституту газу НАН України,
•Леонід КРІГЕР, генеральний директор ТОВ “КОТЛОЗАВОД “КРІГЕР”,
•Сергій САВЧУК, виконавчий директор ТОВ “КЛІАР ЕНЕРДЖІ”,
•Анатолій ПОНІКАРЧУК, директор ТОВ «Волинь-Кальвіс».



23-тя аналітична записка БАУ «Аналіз виробництва
пелет та брикетів з побічної продукції кукурудзи на 
зерно».
24-та аналітична записка БАУ «Енергетичне 
використання агровідходів. Що варто знати про 
організаційні і технічні рішення».
25-та аналітична записка БАУ «Перспективи 
енергетичного використання побічної продукції від
вирощування соняшнику».
26-та аналітична записка БАУ «Дорожня карта розвитку
біоенергетики України до 2050 року».
27-ма аналітична записка БАУ «Обґрунтування
напрямів утилізації золи від спалювання біомаси. Зола 
біомаси як добриво в сільському господарстві».

Підготували п’ять аналітичних записок 



Опубліковали 15+ статей у медіа та наукових 
журналах
o Україні потрібна нова “зелена” енергетична стратегія. Олександр Домбровський, 

Георгій Гелетуха. Економічна правда.  
o Як зробити тепло “зеленим”. Олександр Домбровський, Георгій Гелетуха. 

Економічна Правда. 
o Органічне добриво як ланка рециклінгу поживних речовин”. Петро Кучерук. 

Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”.  
o “Зелена” генерація: рецепти одужання енергосистеми”. Олександр

Домбровський, Георгій Гелетуха, Сергій Савчук. Економічна Правда.  
o “Для чого Україні біогаз”. Олександр Домбровський, Георгій Гелетуха, Євген

Лукашевич.  
o Біоенергетика подає сигнал SOS. Стаття голови правління БАУ для GreenPost
o “Неплатежі в біоенергетиці призведуть до екологічного лиха”. Олександр

Домбровський, Георгій Гелетуха, Сергій Савчук.  
o “Контракти на різницю”. Георгій Гелетуха та Володимир Крамар для Економічної

правди. 
o 5 ризиків гальмування України на "зеленому" шляху розвитку. Олександр

Домбровський, Георгій Гелетуха для Економічної правди. 
o Брошура “Розвиток можливостей для використання біомаси у секторі

відновлюваної енергетики України”. 



Бар'єри для розвитку біоенергетики України. 
Ініціативи БАУ для їх подолання

№ Бар'єр Ініціатива БАУ

1

Відсутність затвердженої 
Дорожньої Карти розвитку 
біоенергетики України до 2050 
року та Плану Дій до 2025 року

Розроблено Дорожню карту розвитку біоенергетики в 
Україні до 2050 року та План дій до 2025 року по 
розвитку біоенергетики в Україні. 
Планується передача до ДАЕЕ та Міненерго

2 Нерозвиненість ринку біопалив Запровадження системи електронної торгівлі твердим 
біопаливом. Законопроєкт на стадії передачі до КМУ.

3
Недостатність державної 
підтримки для виробників 
біомаси і біопалив

• Надання державної підтримки компаніям, що 
вирощують  енергетичні рослини. Законопроєкт на 
стадії узгодження між ЦОВВ

• Надати державну підтримку сільгоспвиробникам/ 
фермерам у разі виробництва ними 
біомаси/біопалив та впровадження біоенергетичних 
проєктів. Лист БАУ №510

• Передбачити частину коштів державного фонду 
декарбонізації (створення заплановано ЗП № 4347 від 
09.11.2020) для підтримки біоенергетичних проектів.

4
Відсутність механізмів 
стимулювання виробництва і 
споживання біометану

• Увести визначення біометану.
• Запровадити систему гарантій походження біометану.
• Створити Реєстр виробництва і споживаннябіометану.
Законопроєкт на розгляді у Міненерго



№ Бар'єр Спосіб подолання

5
Затримки або неповна оплата 
електроенергії за «зеленим» 
тарифом

• Надати право виробникам відновлюваної е/е 
виходити з балансуючої групи Гарантованого покупця 
та вільно продавати е/е на ринку з можливістю 
отримання компенсації у вигляді різниці між 
встановленим «зеленим» тарифом або аукціонною 
ціною та ринковою ціною (контракти на різницю).

Законопроєкт на розгляді у Міненерго

6

Дискримінаційні умови плати за 
небаланс для виробників е/е з 
біомаси і біогазу у порівнянні з 
виробниками е/е з енергії сонця і 
вітру

Запровадити для виробників е/е з біомаси і біогазу 
допустиме відхилення фактичних обсягів відпуску е/е від 
графіка відпуску на рівні, принаймні, 5% (наразі 
допустиме відхилення – 0%). Лист БАУ №515

7

Неможливість отримати ЗТ 
для нових виробників е/е з 
біомаси і біогазу, що розпочали 
роботу з 01.01.2023 

Надати всім виробникам е/е з біомаси і біогазу 
можливість вибору між отриманням «зеленого» тарифу 
та участю в аукціонах. Лист БАУ №497

Бар'єри для розвитку біоенергетики України. 
Ініціативи БАУ для їх подолання



№ Бар'єр Спосіб подолання

8

Труднощі виробників 
теплової енергії з біомаси із 
підключенням до теплових 
мереж ЦТ

• Запровадження конкурентного ринку теплової 
енергії. 

• Забезпечення недискримінаційного доступу 
незалежних виробників до теплових мереж ЦТ. 

• Запровадження торгів із закупівлі теплової енергії у 
незалежних виробників. Лист БАУ №506

9

Недосконалий механізм 
формування тарифів на 
теплову енергію, вироблену 
з альтернативних джерел 
енергії

• Надати виробникам теплової енергії з АДЕ 
можливість обирати порядок встановлення тарифу 
(«принцип 90%» або «собівартість +»).

Передбачити порядок продажу теплової енергії з АДЕ  
теплопостачальним організаціям. Лист БАУ №506

10
Необхідність сплачувати 
податок за викиди СО2 для 
котелень, ТЕЦ, ТЕС на біомасі

Звільнити від сплати податку за викиди СО2 установки, що 
спалюють біопаливо. Лист БАУ №485
Законопроєкт на узгодженні з ЦОВВ

Бар'єри для розвитку біоенергетики України. 
Ініціативи БАУ для їх подолання



№ Бар'єр Спосіб подолання

11

Відсутність стимулів для 
виробництва і споживання 
рідких біопалив та 
біогазу/біометану на 
транспорті

• Прийняти проєкт ЗУ «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обов’язковості 
використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у 
галузі транспорту»  (№ 3356-д від 05.11.2020). 
Лист БАУ №508

• Розробити і прийняти проєкт закону України про 
споживання біометану на транспорті. План на 2021 

12

Необхідність обов'язкової 
державної реєстрації для 
використання дигестату
біогазових установок як 
органічного добрива

• Зняти вимогу обов'язкової державної реєстрації  
для дигестату, зазначену в Законі України «Про 
пестициди та агрохімікати». 

• Розробити і затвердити державний стандарт 
України на дигестат при використанні його як 
органічного добрива чи поліпшувача ґрунту.
Лист БАУ №512

Бар'єри для розвитку біоенергетики України. 
Ініціативи БАУ для їх подолання



Плани роботи БАУ у 2021 році
Лобіювання прийняття Дорожньої карти розвитку біоенергетики в
Україні до 2050 року та Плану дій до 2025 року по розвитку
біоенергетики в Україні.

Захист інтересів виробників е/е з біомаси та біогазу за «зеленим»
тарифом.

Впровадження системи електронної торгівлі твердим біопаливом.
Супроводження прийняття проєкту закону.

Стимулювання вирощування і використання енергетичних культур в
Україні. Запровадження державної підтримки сільгоспвиробникам при
виробництві енергії з біомаси. Супроводження прийняття проєкту
закону.

Розробка механізму стимулювання виробництва і споживання біометану
при подачі до газових мереж і при використанні на транспорті.
Супроводження прийняття проєкту закону.

Відміна сплати податку на викиди СО2 котельними, ТЕС/ТЕЦ на біомасі і
біогазі. Супроводження прийняття проєкту закону.



Плани роботи БАУ у 2021 році

Впровадження конкуренції в системах централізованого
теплопостачання. Супроводження прийняття проєкту закону.

Пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про теплопостачання» щодо
встановлення тарифів на теплову енергію з АДЕ. Супроводження
прийняття проєкту закону.

Підтримка розробленого механізму стимулювання виробництва і
використання рідких біопалив і біогазу на транспорті. Необхідність
прийняття проєкту Закону № 3356-д від 05.11.2020 р.

Зняття вимоги обов'язкової державної реєстрації для дигестату.
Супроводження прийняття проєкту закону.

Лобіювання використання коштів державного фонду декарбонізації
(створення заплановано ЗП № 4347 від 09.11.2020) для підтримки
біоенергетичних проєктів.



Плани роботи БАУ у 2021 році

Заплановано проведення 6 
онлайн-семінарів:

Онлайн-семінар №1: Вплив енергетики 
на зміну клімату. ДАТА: 4 лютого 2021 

Онлайн-семінар №2: Відновлювані 
джерела енергії для декарбонізації: 
біоенергетика. ДАТА: 26 лютого 2021

Онлайн-семінар №3: Відновлювані 
джерела енергії для декарбонізації: 
сонячна енергетика. ДАТА: 25 березня 2021

Онлайн-семінар №4: Відновлювані 
джерела енергії для декарбонізації: 
вітрова енергетика. Дата: 22 квітня 2021

Онлайн-семінар №5: Відновлювані 
джерела енергії для декарбонізації: 
відновлювана теплова енергія.
ДАТА: 27 травня 2021

Онлайн-семінар №6: Відновлювані 
джерела енергії та сталий розвиток для 
українських громад. 
ДАТА: 24 червня 2021 



Плани роботи БАУ у 2021 році
Проєкт «Сприяння енергетичній безпеці та 

сталому розвитку місцевих громад в Україні»
Заплановано проведення 8 онлайн-семінарів: 

Онлайн-семінар №1: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад в Київській
області. ДАТА: 17 лютого 2021 
Онлайн-семінар №2: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад в Донецькій
області. ДАТА: 10 березня 2021 

Онлайн-семінар №3: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому розвитку
місцевих громад в Дніпропетровській
області. ДАТА: 24 березня 2021 
Онлайн-семінар №4: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад в Запорізькій
області. ДАТА: 14 квітня 2021 

Онлайн-семінар №5: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад в Черкаській
області. ДАТА: 28 квітня 2021 
Онлайн-семінар №6: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад у Харківській
області. ДАТА: 12 травня 2021 
Онлайн-семінар №7: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому
розвитку місцевих громад у Полтавській
області. ДАТА: 26 травня 2021 
Онлайн-семінар №8: Сприяння 
енергетичній безпеці та сталому розвитку
місцевих громад в Івано-Франківській
області. ДАТА: 16 червня 2021 



Проєкт «Сприяння впровадженню
систем  опалення на агробіомасі в 
сільських регіонах Європи»

Фінансування: програма Горизонт 2020 (ЄС)
Період виконання: січень 2019 – грудень 2021

Контактна особа в Україні: Тетяна Желєзна (БАУ).  Тел: +30 44 453-28-56, zhelyezna@uabio.org

Консорціум: 13 організацій з 9 країн Європи (Греція, Іспанія, Австрія, Данія, Бельгія, 
Хорватія, Румунія, Україна, Франція).

Координатор: Центр досліджень та технологій Hellas (CERTH, Греція).

Від України членом консорціуму є Біоенергетична асоціація України (UABIO).

В проєкті AgroBioHeat, серед іншого, БАУ є відповідальним виконавцем Завдання 5.2 
«Національний стратегічний план», Завдання 5.3 «Національні стратегічні семінари та 
лобіювання», а також безпосередньо відповідає за підготовку брошури «Енергія з відходів 
виробництва кукурудзи».

Проєкт AgroBioHeat націлений на підвищення довіри до агробіомаси як палива, допомогу 
місцевим зацікавленим сторонам у розблокуванні ринку, вплив на європейське та 
національне середовище для сприяння розвитку виробництва теплової енергії з 
агробіомаси. Діяльність проекту відбуватиметься, головним чином, в 6 європейських 
країнах: Греція, Іспанія, Франція, Румунія, Хорватія та Україна.
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Проєкт REGATRACЕ «REnewable GAs 
TRAde Centre in Europe» (Торгівля 
відновлюваними газами в Європі)

Фінансування: програма Горизонт 2020 (ЄС)
Період виконання: червень 2019 – травень 2022

Контактна особа в Україні: Юрій Матвєєв (БАУ).  T.: +380 44 453-28-56, matveev@uabio.org

Консорціум: 15 партнерів у 10 країнах: ISINNOVA, CIB (Італія), EBA, AIB, ERGaR, Fluxys (Бельгія), 
RFGI (Ірландія), DENA, DBFZ (Німеччина), AGCS (Австрія), Elering (Естонія), UPEBI (Польща), 
ARBIO (Румунія), NEDGIA (Іспанія), Amber (Литва).
12 афілійованих партнерів з EBA (Європейська Біоенергетична Асоціація) + 5 афілійованих 
партнерів з ERGaR (Європейський реєстр відновлюваних газів). 

Біоенергетична Асоціація України (UABIO) афілійована з Європейської Біоенергетичної 
Асоціацією та бере участь у виконанні завдання «Підтримка розповсюдження ринку 
біометану».

Проект REGATRACE спрямований на створення ефективної торговельної системи біометаном/ 
відновлюваними газами, заснованої на видачі гарантії походження (GoO). Ця мета буде 
досягнута за допомогою розвитку Європейської системи гарантії походження 
біометану/відновлюваних газів; створення національних органів, що видають GoO; інтеграції 
системи GoO з різних технологій відновлюваного газу з електричними та водневими 
системами GoO; комплексної оцінки, стратегії мобілізації сировини та технологічної синергії; 
підтримки розповсюдження ринку біометану; перенесення результатів за межі країн проекту.
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UABIO – cпівзасновники
ГС “Global 100RE Ukraine”

• Офіс Амбасадора відновлюваної енергії
• Українська вітроенергетична асоціація
• Біоенергетична Асоціація України
• Центр Розвитку Бессарабії
• Українська Воднева Рада 

• Інститут Глобальних Трансформацій
• Українська Асоціація енергосервіснихкомпаній
• Професійна асоціація екологів України
• Асоціація Сонячної енергетики України



Ми робимо енергію зеленою!

facebook.com/uabio
uabio.org

Гелетуха Георгій, к.т.н.
Голова Правління, Біоенергетична асоціація України
тел./факс: 044 332 9140
e-mail: geletukha@uabio.org


