
ЗВІТ 

про діяльність Біоенергетичної асоціації України 

(01.01.2021 – 31.12.2021) 

 

1. Покращення нормативно-правового регулювання 

Подія Дата 

Лист БАУ №515  щодо внесення змін до Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо передбачення відсотку допустимих 

відхилень для виробників електричної енергії, які використовують 

біомасу та біогаз. 

13.01.2021 

4 важливі для біоенергетики законопроєкти у Плані роботи ВРУ на 

2021 рік 

02.02.2021 

Лист БАУ №523 до Уряду щодо перегляду умов програми «Доступні 

кредити 5-7-9%»  

12.03.2021 

Лист БАУ № 534 щодо стрімкого зростання цін на природний газ 06.07.2021 

Комітет ПЕК підтримав законопроєкт № 5464 про біометан 13.07.2021 

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України “Про пестициди 

та агрохімікати” щодо державної реєстрації дигестату біогазових 

установок підтримано в цілому 

08.09.2021 

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проєкт Закону 

про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види 

палива» щодо розвитку виробництва біометану» №5464 

09.09.2021 

Лист БАУ №538 щодо створення спеціалізованих аукціонів для 

підприємств, що виробляють електроенергію із біомаси. 

13.10.2021 

Ухвалено Закон про внесення змін до Закону України «Про 

альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану» 

№5464 у цілому.  

21.10.2021 

Лист БАУ №544 щодо необхідності переходу на власні альтернативні 

види палива та підтримки вирощування енергетичних рослин 

25.10.2021 

Лист БАУ №546 щодо внесення змін до Кодексу ГТС 02.12.2021 

Лист БАУ №548 щодо створення спеціалізованих аукціонів для 

закупівлі сировини для підприємств, що виробляють електроенергію 

та тепло із біомаси 

22.12.2021 

 

2. Заходи членів БАУ 

 

Подія Дата 

Член UABIO ГО «АВЕ» реалізує проєкт “Сприяння переходу України 

до «зеленої» енергетики” за підтримки ЄС та МФ «Відродження» в 

14.01.2021 

https://uabio.org/news/9561/
https://uabio.org/news/9561/
https://uabio.org/news/9561/
https://uabio.org/news/9561/
https://uabio.org/news/uabio-news/9753/
https://uabio.org/news/uabio-news/9753/
https://uabio.org/news/10074/
https://uabio.org/news/10074/
https://uabio.org/news/uabio-news/10661/
https://uabio.org/news/10775/
https://uabio.org/news/uabio-news/11230/
https://uabio.org/news/uabio-news/11230/
https://uabio.org/news/uabio-news/11230/
https://uabio.org/news/uabio-news/11237/
https://uabio.org/news/uabio-news/11237/
https://uabio.org/news/uabio-news/11237/
https://uabio.org/news/uabio-news/11623/
https://uabio.org/news/uabio-news/11623/
https://uabio.org/news/uabio-news/11657/
https://uabio.org/news/uabio-news/11657/
https://uabio.org/news/uabio-news/11657/
https://uabio.org/news/uabio-news/11670/
https://uabio.org/news/uabio-news/11670/
https://uabio.org/news/uabio-news/12073/
https://uabio.org/news/uabio-news/12073/
https://uabio.org/news/uabio-news/12073/
https://uabio.org/news/9565/
https://uabio.org/news/9565/


межах грантового компоненту проєкту EU4USociety. 

Нова ТЕС на біомасі запущена в Овручі. ГК «Укртепло» 09.02.2021 

Реконструйована котельня на біомасі в Білопіллі. Компанія TTS 

(Чехія)  

09.03.2021 

Ігор Сизько: Навіщо нам біометан? 04.06.2021 

Вирощування енергетичних рослин – унікальний досвід членів БАУ 11.06.2021 

25% природного газу в Україні можна замінити біометаном. Стаття 

для “Forbes Україна” CEO Оператора ГТС України Сергія Макогона 

25.06.2021 

Біогаз може балансувати енергосистему. Інтерв’ю Івана Тракслера, 

директора МХП Еко Енерджи для видання “Енергобізнес”. 

06.07.2021 

Юрій Епштейн: Вікно можливостей для біогенного водню у 

Німеччині 

13.07.2021 

Команда БАУ відвідала два біогазові заводи Городище-

Пустоварівської аграрної компанії в Чернігівській області. Компанія 

«ГАЛС АГРО» 

19.10.2021 

Друга черга біогазового комплексу “Юзефо-Миколаївської біогазової 

компанії”. Компанія УТК 

15.11.2021 

 

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

 

Подія Дата 

Новий член БАУ - ТОВ «СУНП «АЕТТЗНПС»  28.01.2021 

Новий член БАУ – Ігор Сизько 02.03.2021 

Новий член БАУ -  ТОВ «Аякс - Дніпро». 24.03.2021 

Новий член БАУ – ТОВ «Оператор ГТС України». 20.05.2021 

РГК і БАУ підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю 24.05.2021 

Новий член БАУ – ГК «ІНФРАСФЕРА» 10.08.2021 

Новий член БАУ – ТОВ «АС ІНЖГРУП» 20.10.2021 

Новий член БАУ – ТОВ «КРІОГЕНСЕРВІС» 16.11.2021 

Новий член БАУ – ТОВ «ДЖІФЛАЙТ» 22.11.2021 

Новий член БАУ – ТОВ «КАЛІПСО БІОГАЗ» 25.11.2021 

 

4. Аналітична робота, проєктна робота 

https://uabio.org/news/9565/
https://uabio.org/news/9744/
https://uabio.org/news/10041/
https://uabio.org/news/10041/
https://uabio.org/materials/10530/
https://uabio.org/materials/10686/
https://uabio.org/materials/10728/
https://uabio.org/materials/10728/
https://uabio.org/news/10664/
https://uabio.org/news/10664/
https://uabio.org/materials/10754/
https://uabio.org/materials/10754/
https://uabio.org/news/uabio-news/11570/
https://uabio.org/news/uabio-news/11570/
https://uabio.org/news/uabio-news/11570/
https://uabio.org/news/uabio-news/11829/
https://uabio.org/news/uabio-news/11829/
https://uabio.org/news/9734/
https://uabio.org/reports/
https://uabio.org/news/10253/
https://uabio.org/news/uabio-news/10488/
https://uabio.org/news/uabio-news/10485/
https://uabio.org/news/11150/
https://uabio.org/news/uabio-news/11820/
https://uabio.org/news/uabio-news/11825/
https://uabio.org/news/uabio-news/11818/
https://uabio.org/news/uabio-news/11854/


Подія Дата 

Проєкт «Оцифрування сектору централізованого опалення України» з 

компанією Baltpool International Biomass Exchange 

30.06.2021 

Онлайн нарада «Визначення передумов для впровадження проєктів 

енергетичного використання агробіомаси в Україні» в рамках 

виконання Проєкту AgroBioHeat програми ЄС Горизонт 2020. 

06.07.2021 

Проєкт Bioplat-Eu розробив сучасний інструмент та методологію з 

вивчення впливу на сталість, а також моніторингу сталості 

біоенергетичних проєктів 

28.10.2021 

Третє засідання робочої групи у межах проєкту REGATRACE та 

проєкту ЄБРР «Зонування виробництва біометану і оцінка можливості 

та умов підключення виробників біометану до систем передачі та 

розподілу газу в Україні». 

20.12.2021 

Зонування потенційних місць будівництва біометанових заводів в 

Україні – інтерактивна карта, створена в межах проєкту ЄБРР 

30.12.2021 

Посібник користувача для Інструменту з оцінки сталості 

біоенергетичних проєктів BIOPLAT-EU 

30.12.2021 

 

5. Інфографіка 

Подія Дата 

Майбутнє Землі: три сценарії глобального потепління 11.01.2021 

Температура та концентрація CO2 в атмосфері зростає 25.02.2021 

Виробництво енергії з ВДЕ у світі — актуальна статистика 29.03.2021 

Біоенергетика – основне джерело енергії для досягнення кліматичної 

нейтральності до 2050 року 

06.04.2021 

Побічна продукція соняшнику для енергетичних потреб – паливні 

характеристики 

14.04.2021 

Біоенергетика — чемпіон у питанні зниження викидів, сталого 

лісокористування і покращення якості повітря 

07.05.2021 

Біоенергетика – №1 джерело відновлюваної енергії! 18.05.2021 

МЕА: Нульові викиди СО2 до 2050 16.06.2021 

Зонування виробництва біометану і оцінка можливості та умов 

підключення виробників біометану до систем передачі та розподілу 

газу в Україні 

29.06.2021 

https://uabio.org/news/10652/
https://uabio.org/news/10652/
https://uabio.org/news/10675/
https://uabio.org/news/10675/
https://uabio.org/news/10675/
https://uabio.org/news/uabio-news/11707/
https://uabio.org/news/uabio-news/11707/
https://uabio.org/news/uabio-news/11707/
https://uabio.org/news/uabio-news/12058/
https://uabio.org/news/uabio-news/12058/
https://uabio.org/news/uabio-news/12058/
https://uabio.org/news/uabio-news/12058/
https://uabio.org/news/uabio-news/12078/
https://uabio.org/news/uabio-news/12078/
https://uabio.org/materials/12089/
https://uabio.org/materials/12089/
https://uabio.org/materials/9544/
https://uabio.org/materials/9908/
https://uabio.org/materials/10116/
https://uabio.org/materials/10224/
https://uabio.org/materials/10224/
https://uabio.org/materials/10289/
https://uabio.org/materials/10289/
https://uabio.org/materials/10405/
https://uabio.org/materials/10405/
https://uabio.org/materials/10447/
https://uabio.org/materials/10688/
https://uabio.org/materials/10730/
https://uabio.org/materials/10730/
https://uabio.org/materials/10730/


16 кроків, які можеш зробити ти,— зміни, які мають значення 12.07.2021 

ВДЕ вже випередили викопні палива — Євростат 23.07.2021 

Короткий цикл вуглецю та переваги біогазу і біометану, про які ви 

могли не знати 

27.08.2021 

Плани ЄС – збільшити виробництво біометану до 300-370 ТВт•год у 

2030 році 

05.10.2021 

Біоенергетика у 2050 році — перспективи 24.11.2021 

Про біогаз та біометан у Європі 13.12.2021 

День біоенергетики України — ще +2 дні у 2021 році! 14.12.2021 

Біоенергетика зросла на 26% за 2020 і заміщує 5,2 млрд м3 

природного газу/рік 

15.12.2021 

Біоенергетичні об’єкти: інфографіка 16.12.2021 

Сировина для виробництва біометану: тенденції 17.12.2021 

Біометанова декларація 22.12.2021 

 

6. Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій 

 

Подія Дата 

Загальні Збори БАУ (онлайн) 26.01.2021 

Онлайн семінар «Зміни клімату та енергетика. Європейський зелений 

курс та його переваги для впровадження відновлюваних джерел 

енергії в Україні». 

04.02.2021 

Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Київській області”. 

17.02.2021 

Онлайн семінар «Відновлювані джерела енергії для декарбонізації: 

біоенергетика». 

26.02.2021 

Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Донецькій області”. 

11.03.2021 

Онлайн семінар «Відновлювані джерела енергії для декарбонізації: 

сонячна енергетика». 

25.03.2021 

Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Дніпропетровській області”. 

01.04.2021 

Онлайн семінар “Огляд переходу міст України до сталої енергетики”. 23.04.2021 

https://uabio.org/news/10717/
https://uabio.org/materials/10861/
https://uabio.org/materials/11166/
https://uabio.org/materials/11166/
https://uabio.org/materials/infographics/11513/
https://uabio.org/materials/infographics/11513/
https://uabio.org/materials/11849/
https://uabio.org/materials/11879/
https://uabio.org/news/12097/
https://uabio.org/news/uabio-news/11886/
https://uabio.org/news/uabio-news/11886/
https://uabio.org/materials/11862/
https://uabio.org/materials/11893/
https://uabio.org/materials/11898/
https://uabio.org/news/9625/
https://uabio.org/news/9687/
https://uabio.org/news/9687/
https://uabio.org/news/9687/
https://uabio.org/news/9798/
https://uabio.org/news/9798/
https://uabio.org/news/9960/
https://uabio.org/news/9960/
https://uabio.org/news/10052/
https://uabio.org/news/10052/
https://uabio.org/news/10085/
https://uabio.org/news/10085/
https://uabio.org/news/10149/
https://uabio.org/news/10149/
https://uabio.org/news/10357/


Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Харківській області”. 

20.05.2021 

Онлайн семінар «Відновлювані джерела енергії для декарбонізації: 

відновлювана теплова енергія». 

28.05.2021 

Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Полтавській області”. 

03.06.2021 

Онлайн семінар “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Івано-Франківській області”. 

17.06.2021 

Онлайн семінар «Відновлювані джерела енергії та сталий розвиток 

для українських громад». 

24.06.2021 

Онлайн зустріч у межах проєкту “Зонування виробництва біометану і 

оцінка можливості та умов підключення виробників біометану до 

систем передачі та розподілу газу в Україні” 

01.07.2021 

Онлайн воркшоп «Результати проєкту BIOPLAT-EU: Майданчик 1 – 

Хмельницька та Тернопільська області» 

21.09.2021 

Вебінар на тему «Біоенергетичне дооснащення для сектору 

виробництва електричної та теплової енергії: Європейські технології 

та приклади» 

22.09.2021 

“Біоенергетика в Агрокомплексі: актуальні технології в сучасних 

реаліях, практичні кейси”. 

27.09.2021 

Круглий стіл “Зелений енергетичний перехід як складова боротьби зі 

зміною клімату” 

28.09.2021 

Онлайн семінар «Біометан: передача технологій, законодавства та 

найкращих практик Європейського досвіду» 

10.11.2021 

 

 

7. Публікації в ЗМІ, наукових журналах 

Подія Дата 

«Що заважає розвитку біоенергетики». Стаття голови правління БАУ 

Георгія Гелетухи. Економічна правда.  

18.01.2021 

«Green deal чи позиція страуса?» Стаття голови правління БАУ 

Георгія Гелетухи. Економічна правда. 

02.03.2021 

Якщо ви за "зелений" перехід, то чому в країні рекордна 

заборгованість перед виробниками ВДЕ? Стаття голови правління 

БАУ Георгія Гелетухи. Екополітика 

16.03.2021 

Колонка Георгія Гелетухи «Біометан – майбутнє біогазу» для видання 

“Економічна правда” 

16.04.2021 

https://uabio.org/news/10460/
https://uabio.org/news/10460/
https://uabio.org/news/10499/
https://uabio.org/news/10499/
https://uabio.org/news/10578/
https://uabio.org/news/10578/
https://uabio.org/news/10629/
https://uabio.org/news/10629/
https://uabio.org/news/10642/
https://uabio.org/news/10642/
https://uabio.org/news/10734/
https://uabio.org/news/10734/
https://uabio.org/news/10734/
https://uabio.org/news/11434/
https://uabio.org/news/11434/
https://uabio.org/news/uabio-news/11525/
https://uabio.org/news/uabio-news/11525/
https://uabio.org/news/uabio-news/11525/
https://uabio.org/materials/presentations/11678/
https://uabio.org/materials/presentations/11678/
https://uabio.org/news/11493/
https://uabio.org/news/11493/
https://uabio.org/news/11782/
https://uabio.org/news/11782/
https://uabio.org/news/9598/
https://uabio.org/news/9598/
https://uabio.org/news/10022/
https://uabio.org/news/10022/
https://uabio.org/materials/10078/
https://uabio.org/materials/10078/
https://uabio.org/materials/10078/
https://uabio.org/news/10322/
https://uabio.org/news/10322/


«Біометан – відновлюваний газ, що збереже планету». Стаття голови 

правління БАУ на сайті інформаційного агентства “Інтерфакс-

Україна”. 

07.05.2021 

«Енергетичні рослини — важлива складова енергетичного 

потенціалу». Стаття голови правління БАУ Георгія Гелетухи. 

Економічна правда 

24.05.2021 

Відміна нульової ставки акцизу на е/е є абсолютно неочікуваним, 

нелогічним і недалекоглядним рішенням. Стаття голови правління 

БАУ Георгія Гелетухи. Енергореформа 

04.06.2021 

Декарбонізація сектору теплопостачання – необхідні кроки. Стаття 

голови правління БАУ Георгія Гелетухи. Екополітика.  

04.06.2021 

«Гібридна війна проти відновлюваної енергетики». Стаття Президента 

МХП Еко Енерджи Олександра Домбровського та голови правління 

БАУ Георгія Гелетухи для видання “Новое время”. 

02.07.2021 

Перспективи розвитку біоенергетики в Україні: Дорожня карта до 

2050 року 
04.08.2021 

Брошура “Переваги «зеленого» енергетичного курсу для громад” в 

рамках проєкту “Сприяння переходу України до «зеленої» 

енергетики”. 

12.10.2021 

Аналіз можливості впровадження біологічного оброблення ТПВ та 

проектів збору біогазу на полігонах ТПВ на прикладі існуючих 

варіантів систем керування відходами в Полтавській області 

02.11.2021 

Посібник “Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Україні”. 

02.12.2021 

Україні не варто зволікати з виробництвом біометану. Колонка голови 

правління БАУ Георгія Гелетухи для онлайн-медіа Green Deal 

14.12.2021 

Щомісячні дайджести БАУ 2021  

 

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

Подія Дата 

Виступ голови правління БАУ Георгія Гелетухи на Всеукраїнському 

Форумі «Україна 30. Платіжка» 

15.02.2021 

В Україні планують запустити конкурентний ринок теплової енергії 22.03.2021 

Інтерв’ю для ресурсу UBR голови правління БАУ Георгія Гелетухи. 

«Україна може виробляти найдешевший біометан у Європі» 

12.04.2021 

Виробництво енергії з аграрної біомаси в Україні – проєкт 

AgroBioHeat 

12.05.2021 

Інтерв’ю для ресурсу «Енергореформа» голови правління БАУ 

Георгія Гелетухи. «Біометан – це класична WIN-WIN ситуація». 

01.06.2021 

https://uabio.org/news/10408/
https://uabio.org/news/10408/
https://uabio.org/news/10408/
https://uabio.org/news/10475/
https://uabio.org/news/10475/
https://uabio.org/news/10475/
https://uabio.org/news/10549/
https://uabio.org/news/10549/
https://uabio.org/news/10549/
https://uabio.org/news/10554/
https://uabio.org/news/10554/
https://uabio.org/news/uabio-news/10672/
https://uabio.org/news/uabio-news/10672/
https://uabio.org/news/uabio-news/10672/
https://uabio.org/materials/10920/
https://uabio.org/materials/10920/
https://uabio.org/materials/11517/
https://uabio.org/materials/11517/
https://uabio.org/materials/11517/
https://uabio.org/materials/11723/
https://uabio.org/materials/11723/
https://uabio.org/materials/11723/
https://uabio.org/materials/12080/
https://uabio.org/materials/12080/
https://uabio.org/materials/12048/
https://uabio.org/materials/12048/
https://uabio.org/digest/
https://uabio.org/materials/9777/
https://uabio.org/materials/9777/
https://uabio.org/materials/10107/
https://uabio.org/news/10278/
https://uabio.org/news/10278/
https://uabio.org/materials/10411/
https://uabio.org/materials/10411/
https://uabio.org/news/10535/
https://uabio.org/news/10535/


Експерти БАУ взяли участь у Міжнародній агропромисловій виставці 

«АГРО-2021» 

14.06.2021 

Проєкт Bioplat-Eu: Чому об’єднані територіальні громади зацікавлені 

в реалізації біоенергетичних проєктів? 

23.06.2021 

Коментар Георгія Гелетухи щодо законопроєкту №5464 про 

підтримку виробництва і споживання біометану 

15.07.2021 

Переваги місцевих паливних ресурсів – український досвід 26.07.2021 

Інтерв’ю для видання «Українська енергетика» голови правління БАУ 

Георгія Гелетухи. «Біометан з часом почне конкурувати з природним 

газом».  

11.08.2021 

Інтерв’ю голови правління БАУ Георгія Гелетухи для видання 

“Енергобізнес”. "Украина будет экспортировать биометан даже 

раньше, чем мы сами начнем его использовать" 

16.09.2021 

“Зелені” завдання для парламенту – пресконференція платформи 

Global 100% RE Ukraine в Інтерфакс-Україна 

16.09.2021 

Виробляти вино та енергію — реальний проєкт в Україні 06.10.2021 

Про безпечну утилізацію відходів 20.12.2021 

Інтерв’ю Георгія Гелетухи про біометандля проєкту “Енергія Змін” 

Андрія Жупанина 

24.12.2021 

 

 

https://uabio.org/news/10596/
https://uabio.org/news/10596/
https://uabio.org/materials/10631/
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https://uabio.org/materials/10810/
https://uabio.org/materials/10810/
https://uabio.org/materials/10851/
https://uabio.org/news/uabio-news/11077/
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https://uabio.org/news/11400/
https://uabio.org/news/11400/
https://uabio.org/news/11400/
https://uabio.org/news/uabio-news/11390/
https://uabio.org/news/uabio-news/11390/
https://uabio.org/materials/11465/
https://uabio.org/materials/11896/
https://uabio.org/materials/12076/
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