
ЗВІТ 

про діяльність Біоенергетичної асоціації України 

(01.01.2020 – 31.12.2020) 

 

1. Покращення нормативно-правової бази 

Подія 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 

Лист БАУ № 495 щодо Закону України щодо удосконалення умов 

підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії 

11.08.2020 

Лист БАУ №497 щодо скасування п. 3 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону № 810-IX.  

17.09.2020 

Лист БАУ №499 до Держлісагентства щодо відтермінування оплат за 

паливну сировину.  

20.10.2020 

Лист БАУ №500 щодо вдосконалення Закону № 1959-VIII щодо 

стимулювання виробництва теплової енергії з АДЕ.  

26.10.2020 

Лист БАУ №506 щодо запровадження конкурентного ринку теплової 05.11.2020 
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енергії.  

Спільна заява громадських організацій до Уряду України щодо 

необхідності розробки і затвердження національного Green Deal 

18.11.2020 

Лист БАУ №508 щодо пропозицій до законопроєкту №3356 щодо 

обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

галузі транспорту.  

02.12.2020 

Лист БАУ №511 щодо збільшення квот підтримки для «інших» 

альтернативних джерел енергії до 100 МВт щорічно на 2021 та 2022 

рік.  

04.12.2020 

Лист БАУ №512 щодо врегулювання питання використання дигестату 

як добрива – Закон України «Про пестициди та агрохімікати».  

11.12.2020 

Лист БАУ №514 щодо підтримки сектору біоенергетики та подолання 

наявних бар’єрів.  

24.12.2020 

 

 

2. Аналітична робота, проєктна робота 

Подія Дата 

Експерти БАУ відвідали котельню на виноградній лозі в Іспанії. 

Проєкт AgroBioHeat 

10.03.2020 

Аналіз виробництва пелет та брикетів з побічної продукції кукурудзи 

на зерно – Аналітична записка БАУ № 23 

30.04.2020 

Сім експертів UABIO взяли участь в проєкті TNA: оцінка 

технологічних потреб в Україні. 

28.05.2020 

Енергетичне використання агровідходів. Що варто знати про 

організаційні і технічні рішення – Аналітична записка БАУ №24 

14.09.2020 

Перспективи енергетичного використання побічної продукції від 

вирощування соняшнику – Аналітична записка БАУ№ 25 

13.10.2020 

Дорожня карта розвитку біоенергетики України до 2050 року – 

Аналітична записка БАУ №26 

26.11.2020 

Обґрунтування напрямів утилізації золи від спалювання біомаси. Зола 

біомаси як добриво в сільському господарстві – Аналітична записка 

БАУ №27 

22.12.2020 

Вимірювання у котельні ТОВ «Волинь-Кальвіс» – «проєкту-маяку» у 

Ковелі у межах європейського проєкту AgroBioHeat 

16.12.2020 

Вимірювання у котельні ТОВ «РАПІД ІНЖИНІРИНГ» – «проєкту-

маяку» у Дніпрі у межах європейського проєкту AgroBioHeat 

30.12.2020 
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3. Інфографіка 

Подія Дата 

Використання біомаси в енергетиці України 15.01.2020 

Біоенергетика – це 70% від усіх ВДЕ в Україні 24.01.2020 

UABIO рекомендує обліковувати споживання енергії, а не повітря 13.03.2020 

Бачення Європейської Комісії переходу до чистої планети 27.03.2020 

Соціальний перехід до чистої планети 07.04.2020 

Переходимо на енергетичні одиниці 10.04.2020 

Індустріальний перехід до чистої планети 16.04.2020 

Економічний перехід до чистої планети 23.04.2020 

Енергоносії — це 27% від усього імпорту України. 29.04.2020 

МІФ: Розвиток біоенергетики передбачає тотальну вирубку лісів 05.05.2020 

Біогазові проєкти в Україні 2020 14.05.2020 

Україна має один із найнижчих тарифів для сектору біоенергетики 

серед країн ЄС 

09.06.2020 

Потенціал секторів біогазу та біометану у скороченні викидів СО2 16.06.2020 

Біоенергетика в Україні: переваги і можливості 17.06.2020 

БІОМЕТАН – це екологічніше, ніж природний газ 19.06.2020 

Основні стимули для розвитку біоенергетики 15.07.2020 

Чому саме біоенергетика? — 4 аргументи 21.07.2020 

Біоенергетика — важлива складова «зеленої» енергетики за рахунок 

прогнозованості та здатності балансувати енергосистему 

27.07.2020 

Європейський Green Deal: 10 головних факторів 06.08.2020 

Біоенергетика в ЄС: цікаві факти 17.08.2020 

Світовий вугільний парк ВПЕРШЕ рекордно скоротився у 2020 році 31.08.2020 

Переваги вирощування енергетичних культур в Україні 21.09.2020 

Сектор за сектором: звідки беруться глобальні викиди парникових 

газів? 

28.09.2020 

Трансформація попиту на енергію у транспортному секторі до 2050 23.10.2020 
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року 

Перспективи використання біопалив та біогазів у транспортному 

секторі 

10.11.2020 

ПОНАД 120 КРАЇН офіційно проголосили як ціль скоротити викиди 

парникових газів до нуля до 2050 року 

17.11.2020 

16% – середньорічний темп приросту біоенергетики за період 2010 – 

2019 рр. 

10.12.2020 

День біоенергетики України 2020 16.12.2020 

 

4. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

 

Подія Дата 

Відкриті Загальні Збори БАУ 03.02.2020 

Онлайн-семінар “Можливості використання дигестату біогазових 

установок як добрив”: підсумки та матеріали 

27.05.2020 

Збори членів UABIO щодо заборгованості ДП «Гарантований 

покупець» перед виробниками електричної енергії з біомаси та 

біогазу. 

03.06.2020 

Онлайн-семінар ”Перспективи виробництва і споживання біометану в 

Україні” 

23.06.2020 

Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці — 

підсумки зустрічі стейкхолдерів 

02.07.2020 

Енергетичні культури для біоенергетичних проєктів: перспективи для 

України — підсумки та матеріали онлайн-семінару 

09.09.2020 

Перспективи виробництва і споживання відновлюваних газів в 

Україні — підсумки та матеріали онлайн-семінару 

29.09.2020 

Енергетичні культури для біоенергетичних проєктів: перспективи для 

Хмельниччини та Тернопільщини — матеріали онлайн зустрічі 

стейкхолдерів проєкту BIOPLAT-EU 

16.10.2020 

Результати першого засідання робочої групи у межах проєкту 

REGATRACE 

26.10.2020 

AgroEnergyDay 2020: матеріали 29.10.2020 

Матеріали Онлайн-семінару “Огляд кліматичних дій та переходу до 

сталої енергетики в Україні” 

18.11.2020 

Енергетичні культури для біоенергетичних проєктів: перспективи для 

Чернігівщини — матеріали онлайн-зустрічі стейкхолдерів проєкту 

14.12.2020 
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BIOPLAT-EU 

 

 

5. Публікації в ЗМІ, наукових журналах 

Подія Дата 

Україні потрібна нова “зелена” енергетична стратегія. Олександр 

Домбровський, Георгій Гелетуха. Економічна правда.  

03.01.2020 

Як зробити тепло “зеленим”. Олександр Домбровський, Георгій 

Гелетуха. Економічна Правда. 

05.03.2020 

Органічне добриво як ланка рециклінгу поживних речовин”. Петро 

Кучерук. Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”.  

20.03.2020 

“Зелена” генерація: рецепти одужання енергосистеми”. Олександр 

Домбровський, Георгій Гелетуха, Сергій Савчук. Економічна Правда.  

15.04.2020 

“Обробка дигестату та похідні продукти з нього”. Петро Кучерук. 

Платформа сталого агробізнесу “SAF Україна”.  

30.04.2020 

“Для чого Україні біогаз”. Олександр Домбровський, Георгій 

Гелетуха, Євген Лукашевич.  

12.05.2020 

Стаття голови правління БАУ для GreenPost. Біоенергетика подає 

сигнал SOS 

03.06.2020 

“Неплатежі в біоенергетиці призведуть до екологічного лиха”. 

Олександр Домбровський, Георгій Гелетуха, Сергій Савчук.  

03.06.2020 

Стаття Олександра Домбровського та Георгія Гелетухи для 

Економічної правди. «Україні потрібна нова “зелена” енергетична 

стратегія» 

17.08.2020 

“Контракти на різницю”. Стаття голови правління UABIO Георгія 

Гелетухи та експерта UABIO Володимира Крамара для Економічної 

правди. 

21.08.2020 

Стаття Олександра Домбровського та Георгія Гелетухи для 

Економічної правди. 5 ризиків гальмування України на "зеленому" 

шляху розвитку 

11.09.2020 

Брошура “Розвиток можливостей для використання біомаси у секторі 

відновлюваної енергетики України”. 

10.12.2020 

Щомісячні дайджести БАУ (травень-грудень 2020)   

 

6. Інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції, відео 

Подія Дата 

Інтерв’ю голови правління БАУ для порталу Энергореформа щодо 

головних питань та викликів у секторі «зеленої» енергетики та, 

30.04.2020 
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зокрема, біоенергетики. 

ВДЕ: український шлях — інтерв’ю Георгія Гелетухи каналу 

“Перший діловий” 

01.06.2020 

UABIO закликає владу не зупинятися на підписанні Меморандуму. 

Інтерв’ю для Енергореформи 

12.06.2020 

Інтерв’ю голови правління БАУ для Ukrаїнська Energетика: Галузь 

біоенергетики може «вирости» у 250 разів.  

15.06.2020 

Інтерв’ю голови правління БАУ для порталу “Агробізнес сьогодні” 

щодо перспектив розвитку пелетного ринку в Україні. 

28.07.2020 

Георгій Гелетуха про енергонезалежність України та перспективи 

біоенергетики. Інтерв'ю для УНІАН 

28.08.2020 

Біоенергетика як альтернатива газоспоживання — інтерв’ю Георгія 

Гелетухи телеканалу “Еспресо” 

15.09.2020 

Георгій Гелетуха про роль біоенергетики в декарбонізації економіки в 

умовах пандемії — інтерв’ю порталу “Агробізнес Сьогодні” 

12.10.2020 

Георій Гелетуха: Як Україні відмовитися від газу та стати 

енергонезалежною 

19.10.2020 

Георгій Гелетуха: Біопаливо — дешева та екологічна альтернатива 

природному газу. Інтерв'ю для УНІАН 

28.10.2020 

 

7. Участь членів БАУ в конференціях, семінарах та інших заходах, нагороди 

Подія Дата 

Експерти БАУ виступили на World Sustainable Energy Days 2020 12.03.2020 

Наукова робота членів БАУ висувається на здобуття Державної премії 

України 

22.04.2020 

Голова правління БАУ взяв участь у круглому столі «Подолання 

кризових явищ в українській енергетиці». 

05.05.2020 

Голова правління БАУ увійшов до правління World Bioenergy 

Association 

07.05.2020 

Експерти БАУ взяли участь у практичному семінарі «Відновлення 

родючості ґрунтів & органічні добрива» 

18.06.2020 

Голова правління БАУ та член правління БАУ Сергій Савчук 

озвучили позицію Асоціації під час пресконференції «Відновлювана 

енергетика — буде світло в кінці тунелю?» 

15.07.2020 

Георгій Гелетуха про зміни, які необхідні сектору централізованого 

теплопостачання — проєкт KeepWarm 

30.07.2020 
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https://uabio.org/materials/7886/
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https://uabio.org/materials/8028/
https://uabio.org/materials/8028/
https://uabio.org/news/8083/
https://uabio.org/news/8083/
https://uabio.org/news/8385/
https://uabio.org/news/8385/
https://uabio.org/materials/8579/
https://uabio.org/materials/8579/
https://uabio.org/materials/8725/
https://uabio.org/materials/8725/
https://uabio.org/materials/8888/
https://uabio.org/materials/8888/
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https://uabio.org/news/7243/
https://uabio.org/news/7243/
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https://uabio.org/news/8297/
https://uabio.org/news/8297/
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Голова правління БАУ взяв участь у щорічній конференції SEF 2020 і 

CISOLAR 2020 12-го форуму і виставки «Новітня енергетика 

Центральної та Східної Європи». 

20.10.2020 

Голова правління БАУ взяв участь у вебінарі Всеукраїнської 

екологічної ліги. 

24.11.2020 

Наукова робота «Технології та обладнання для виробництва і 

споживання альтернативних видів палива» здобула державну премію 

у галузі науки і техніки 

31.12.2020 

 

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

 

Подія Дата 

Новий член БАУ – Поліський національний університет  13.01.2020 

Новий член БАУ - Інжинірингова компанія “Перспектива” 19.01.2020 

Новий член БАУ - Кліaр Енерджі 28.01.2020 

Новий член БАУ – ТОВ «Арцінгер Бондарєв Шкляр та Партнери» 13.02.2020 

Новий член БАУ - Мележик Леонід Петрович 05.11.2020 

Новий член БАУ – ТОВ «Індіан Солар» 15.12.2020 

Оператор ГТС України та Біоенергетична асоціація України 

співпрацюватимуть у сфері розвитку відновлюваних газів 

16.12.2020 

 

9. Новини членів БАУ 

 

Подія Дата 

Кам’янець-Подільська ТЕЦ: перша в Україні, третя в Європі, п’ята у 

світі станція, що має унікальний модуль ОRС 

16.01.2020 

Досвід Salix energy: Вирощування енергокультур в Україні 29.01.2020 

Презентація результатів проєкту «Розвиток можливостей для 

використання біомаси у секторі відновлюваної енергетики України» 

05.02.2020 

Кліар Енерджі: технологія газифікації біомаси у Чернігові 26.03.2020 

Стартував спільний проєкт АВЕ (Україна) та COWI (Данія) в межах 

програми ЄБРР 

13.05.2020 

Тисячі працівників сфери біоенергетики можуть втратити роботу 

через борги за «зеленим» тарифом 

05.06.2020 

Сучасна лінія брикетування міскантусу українського виробництва 13.07.2020 
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https://uabio.org/news/7777/
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https://uabio.org/news/9499/
https://uabio.org/news/7669/
https://uabio.org/news/7669/
https://uabio.org/news/7727/
https://uabio.org/news/7852/
https://uabio.org/news/7852/
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Компанія “Брикетуючі Технології” 

Компанія Kriger — котельне обладнання світового зразка 22.07.2020 

Участь членів БАУ у Міжнародній агропромисловій виставці «АГРО-

2020» 

14.08.2020 

Поліський національний університет: наукова діяльність, потужна 

база, реальний досвід 

11.11.2020 

Члени БАУ визнані еколідерами-2020 — вручено відзнаки 

«ЕКОтрансформація» 

26.11.2020 
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