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Переваги використання фінансових та ділових 

можливостей
Біоенергетичний потенціал України оцінюється в близько 25-30 млн. тонн вугільного 
еквіваленту/на рік, що приблизно дорівнює 16% палива у структурі споживання первинної енергії 
в Україні. У 2012 році біомаса вже становила 2,2 млн. тонн палива у вугільному еквіваленті в 
енергетичному балансі України. Частка біомаси в кінцевому валовому споживанні енергії в Україні 
становить менше 2%. Згідно з політикою уряду України планується збільшити цю частку 
до 2020 року в два рази і подвоїти її обсяг знову в 2030 році. Біомаса має величезний 
потенціал для використання її як палива на ТЕЦ, для котелень на біомасі, для проектів з 
біогазу виробленому з органічних відходів, біогазу із звалищ, біопалива тощо.
Очікується, що значно зросте обсяг поставок обладнання та послуг. Політика щодо надання 
субсидій та цін на паливо орієнтована на подальший розвиток біо-економіки, щоб країна стала 
менш залежною від викопного палива. Система “зелених” тарифів для стимулювання виробництва 
енергії з відновлюваних джерел вже позитивно зарекомендувала себе, і сьогодні компанії 
отримують вигоду від понад 30 відповідних проектів. Крім того, міжнародні донори підтримують 
Україну в цьому питанні.



Фінансові можливості

•(1) Програма “Європейський інструмент сусідства та партнерства (ENI)” очікує проекти за 

новою програмою (2015-2020) для сектора “біотепло”. Бюджет базується на поточних цінах на 
енергоносії для громадських будівель (лікарень, шкіл @55 євро/МВт/год), це перспективно, але 
також складно в нинішній ситуації. Метою цього є встановлення котлів на біомасі в селах, містах і 
формування ланцюга поставок;
•(2) Світовий банк взяв на себе зобов’язання фінансувати велику інвестиційну програму з 
реформування водного сектору, у тому числі для підвищення енергоефективності та організації 
виробництва біогазу з осаду стічних вод; 
•(3) Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є найбільшим інвестором в 
енергетичному та екологічному секторах України. Банк вже профінансував проект у Львові, де 
будуть побудовані великі біореактори на станції очищення стічних вод; 
(4) Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (UNDP) ініціювала виробництво біогазу
на муніципальних звалищах відходів, включаючи виробництво електроенергії; Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID) запустило програму фінансування місцевих проектів з 
енергопостачання на основі біомаси та Екологічна фінансова корпорація північної Європи (NEFCO)
зі Скандинавії пропонує інвестувати невеликі суми до декількох сотень тисяч євро.

•. 



Бізнес можливості з партнерами PIB

•PIB партнери зацікавлені:

•- співпрацювати, беручи 

участь в міжнародних 

тендерах

•- у виробництві в Україні

•- в торгових представниках 

в Україні

•- в науково-дослідних 

проектах

•- тощо



Представники / контактні особи в Україні 

(2015-2017)
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