Основні сектори, в яких працює БАУ
• Виробництво теплової енергії з біомаси
• Виробництво електричної енергії з
біомаси
• Сумісне виробництво теплової,
електричної енергії та холоду з біомаси
• Виробництво і використання біогазу
та біодобрив
• Виробництво і використання біометану
• Виробництво і використання твердих
та рідких біопалив
• Вирощування і використання біомаси
енергетичних плантацій
• Логістика (заготівля, зберігання, поставка,
переробка) біомаси та біопалива
• Виробництво енергії з твердих
побутових відходів
• Інвестиції та фінансування
біоенергетичних проектів
• Юридичне та організаційне
супроводження біоенергетичних проектів
• Міжнародне співробітництво
• Екологічний та соціальний вплив
біоенергетичних проектів

Місія Біоенергетичної Асоціації
України
Створення спільної платформи для
співпраці на ринку біоенергетики
України з метою забезпечення
найбільш сприятливих умов ведення
бізнесу і прискореного розвитку
ринку біоенергетики та її сталого
розвитку як галузі.

Т./ф.: (044) 456-94-62, 453-28-56,
Україна, м. Київ, вул. Желябова 2А, к. 116
info@uabio.org

www.uabio.org

Ми робимо енергію
зеленою!
www.uabio.org

Членство в Асоціації

Пріорітетні завдання БАУ

Перші кроки БАУ

Членами Асоціації можуть стати
юридичні та фізичні особи, що
підтримують статутні цілі та задачі
Асоціації

• Підвищення питомої частини
біоенергетики в енергетичному
балансі України до рівня країн ЄС і
забезпечення її сталого розвитку.
• Створення (гармонізація)
сприятливого законодавства, норм та
стандартів в Україні, що відповідатимуть
кращій світовій практиці розвитку
біоенергетики.
• Поліпшення умов роботи бізнесу в
секторі біоенергетики.
• Ефективне використання біомаси,
біогазу, рідких та твердих біопалив.
• Розвиток внутрішнього ринку біомаси
як палива.
• Розробка та впровадження кращих
світових стандартів проектування,
спорудження та експлуатації
біоенергетичних установок.
• Створення і підтримка проектів в
галузі біоенергетики.
• Аналітична, статистична та науководослідна робота в галузі біоенергетики.

• Установчі збори - 25 вересня 2012 р.
• Прес-конференція та лист до Уряду
та ВР щодо законопроекту 10183 та
місця біоенергетики в енергетичній
стратегії - 11 жовтня.
• Проведення семінару „Практичні
аспекти отримання енергії з біомаси”
в рамках виставки GreenExpo 19 жовтня.
• Підготовка 1-ї аналітичної записки
БАУ про місце біоенергетики в
оновленій енергетичній стратегії
України до 2030 року - 26 жовтня.
• Відкриття сайту БАУ www.uabio.org 1 листопада.
• Проведення конференції „Біогаз шанс для енергетичної незалежності
України та її європейської інтеграції” 22 листопада.

Члени Асоціації на листопад
2012 року

BIOMASS

Ми робимо енергію зеленою!

