
Представлення проекту 
«Біоенергетика для бізнесу» (В4В) та його 
результатів. Перспективні сегменти ринку 
теплової енергії в Україні для переходу на 

біопаливо

Тетяна Желєзна

Зав. відділом НТЦ «Біомаса», к.т.н.

Третій тренінг-семінар по проекту В4В
«Перспективи виробництва теплової енергії з 

біомаси у лісовому та сільському господарстві» 
14-15 листопада 2016 р.



Проект Bioenergy4Business 
(B4B)

Період виконання: січень 2015 р. – серпень 2018 р.

Проект зосереджений на наступних основних напрямках:         
 Використання раціональних бізнес-моделей та фінансових моделей 
 Створення сприятливого середовища     
 Ретельна оцінка та реалізація проектів з виробництва теплової енергії 

з біомаси для централізованого теплопостачання і для власних потреб 
виробника

Веб-сайт проекту: http://www.bioenergy4business.eu



Партнери проекту

13 організацій з різних країн Європи:

 AEA (Австрійське Енергетичне Агентство) – Координатор проекту
 AEBIOM (EU/Бельгія)
 DBFZ (Німеччина)
 DTI (Данія)
 MOTIVA (Фінляндія)
 RVO (Нідерланди)
 ARBIO (Румунія)
 BGBIOM (Болгарія)
 CRES (Греція)
 EIHP (Хорватія)
 KAPE (Польща)
 SECB (НТЦ «Біомаса», Україна)
 SIEA (Словаччина)



Основні цілі проекту 

 Сприяння залученню твердих біопалив для виробництва теплової енергії у 
перспективних сегментах ринку та для власних потреб виробника

 Встановлення зв'язку між тими, хто приймає рішення, й ринком

 Ідентифікація перспективних сегментів ринку теплової енергії

 Розробка бізнес-стратегій та моделей

 Передача «ноу-хау» з постачання й використання біомаси

 Робота із зацікавленими сторонами:

 Постачальники палива

 Власники котельнь

 Особи, що приймають рішення

 Споживачі

 Розробники проектів

 Проектувальники, конструктори



Найбільш перспективні цільові 
сегменти ринку в Україні



Що пропонує проект B4B



Діяльність і події в 
рамках проекту B4B  25 березня 2016 р.: Перший національний 

Інформаційний день, Київ

 20-21 квітня 2016 р.: Семінар «Теплопостачання 
на основі біомаси для об'єктів бюджетної 
сфери», Київ

 06-07 вересня 2016 р.: Семінар «Біомаса у 
централізованому теплопостачанні», Київ

 29-30 вересня 2016 р.: Технічна екскурсія до 
Данії “Використання соломи та інших видів 
біомаси у централізованому теплопостачанні -
досвід, технології та планування” 

 14-15 листопада 2016 р.: Семінар 
«Твердопаливні котли на біомасі у лісовому та 
сільському господарстві»

 16-17 лютого 2016 р.: Технічна екскурсія до 
Фінляндії «Теплопостачання на деревині –
фактори успіху та технологічні рішення на 
практиці»

 Лютий-Березень 2017 р.: Другий національний 
Інформаційний день



Публікації по проекту
Інтерв’ю Герберта Треттера 
координатора проекту B4B

Представлення проекту
B4B першопроходцям

Інформаційна брошура



Публікації по проекту (2)

БЕЗКОШТОВНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
http://www.bioenergy4business.eu/wp-
content/uploads/2015/06/BioEnergyUKRAINIAN.pdf



Публікації по проекту (3)

БЕЗКОШТОВНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
http://www.bioenergy4business.eu/wp-
content/uploads/2015/06/2BioEnergy-UKRAINE.pdf



Публікації по проекту (4)

БЕЗКОШТОВНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ
http://biomass.kiev.ua/images/projects/general/pdf/B4

B-3rd-article.pdf

Стаття «Реалізація потенціалу 
європейського бізнесу: знайомтеся з 

проектом 
«Біоенергетика для бізнесу»



Розрахунок параметрів та цін різних видів деревного 
палива та соломи – електронна таблиця

Сировина: 
 Деревина різних порід 
 Кора 
 Ущільнена деревина  

(гранули, брикети)
 Солома 



Розрахунок параметрів та цін різних видів деревного 
палива та соломи – електронна таблиця (2)

Електронний інструмент у вигляді 
Еxcel-файлу ті Інструкція щодо його 
застосування можуть бути отримані 
по запиту в НТЦ «Біомаса» або знайдені 
на веб-сайті:  
http://www.bioenergy4business.eu/servic
es/fuel_parameters_tool/



Розрахунок основних параметрів проектів теплопостачання 
на біомасі (електронна таблиця, прототип)

Фінальна версія електронного інструменту у 
вигляді Еxcel-файлу може бути отримана по 
запиту в НТЦ «Біомаса» пізніше.



Дякую за увагу!

Тетяна Желєзна

НТЦ «Біомаса»

т. (+380 44) 223-55-86, ф. (+380 44) 456-94-62

zhelyezna@biomass.kiev.ua

http://biomass.kiev.ua


