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Шановний Павле Васильовичу!
Біоенергетична асоціація України (БАУ) – галузева організація в сфері
біоенергетики, до складу якої входять 22 провідні компанії, що працюють у сфері теплової
енергії з біомаси і формують більше 50% ринку теплової енергії з відновлюваних джерел
енергії у бюджетній сфері. За останні роки компаніями – членами БАУ встановлено понад
150 МВт теплової потужності котлів на біопаливі в Україні.
Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.17 р. № 605-р, встановлене
завдання до 2035 р. по збільшенню використання відновлюваних джерел енергії до 25%
від обсягів загального первинного постачання енергії (ЗППЕ), зокрема, передбачається
зростання ЗППЕ з біомаси, біопалив та відходів із 2,1 млн. т н.е. у 2015 р. до 11 млн. т н.е.
у 2035 р.
Згідно прогнозу БАУ, 90% енергії з біомаси та відходів до 2035 р. буде
забезпечувати тверда біомаси. Для забезпечення заданих темпів зростання необхідно
збільшити обсяги використання деревної біомаси для енергетичних потреб із 1,9 млн. т
н.е. у 2015 р. до 2,85 млн. т н.е. у 2035 р. Таким чином, необхідно нарощувати обсяги
заготівлі деревини для енергетики, використовуючи сучасні світові підходи.
В існуючій вітчизняній практиці значні обсяги деревної біомаси – лісосічних
відходів (лісосічні відходи від рубок головного користування та комерційних рубок
догляду; низькоякісна деревина від рубок головного користування і комерційних рубок
догляду; тонкомірна деревина, котру заготовляють під час проведення некомерційних
рубок догляду, розчищення квартальних просік, омолодження кущів та ін.) – спалюють
для очищення лісосік. Внаслідок цього створюється негативний вплив на навколишнє
середовище. Хоча з позиції раціонального природокористування, ця деревна біомаса може
розглядатися як вторинні ресурси для різних галузей економіки, зокрема, для
біоенергетики.
Враховуючи екологічні засади в управлінні лісами, які просуває Лісова опікунська
рада, просимо розглянути можливість введення у систему сертифікації FSC в Україні
критерія (індикатору), що враховує частку використання лісосічних відходів, як
вторинної сировини.
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асоціація України»

Гелетуха Г.Г.

Виконавець: Желєзна Т.А., 223-55-86, zhelyezna@uabio.org

03067, Україна, Київ-67, а/с 66, Тел./ факс: +380 044 456 94 62, info@uabio.org, www.uabio.org

Ми робимо енергію зеленою!

