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Відновлювана енергетика – це екологічно чисте невичерпне джерело енергії, яке не
змінює функціональну структуру Землі та надає можливість зменшити навантаження на ресурсну базу і знизити загальну ресурсозатратність, а отже сприяє подоланню бідності та
відповідальному споживанню. При зазначеному мінімальному втручанні в природні функціональні процеси використання відновлюваних джерел енергії мінімально, подекуди взагалі не впливає на зміну клімату та забезпечує збереження екології на відміну від викопного
палива, яке має здатність вичерпуватися, забруднювати атмосферу шкідливими викидами,
що сприяє збільшенню парникового ефекту та поширенню різноманітних хвороб внаслідок
погіршення екології. Тобто, в додаток до зазначених цілей, відновлювані джерела енергії
сприяють досягненню ще таких, як збереження чистоти води, життя під водою та на землі,
контроль над кліматом, як наслідок покращення здоров’я, без якого неможливо отримати
якісну освіту та достойну роботу.
Крім того, використання відновлюваних джерел енергії сприяє сталому розвитку
міст, які завдяки сонячним, вітряним, біогазовим установкам, малим гідроелектростанціям
можуть самі забезпечити себе електроенергією, скоротивши при цьому свої витрати та ресурсозалежність. Населення може самостійно виробляти електроенергію та контролювати
її розподіл, мінімізуючи при цьому також втрати при передачі на великі відстані. Це, в свою
чергу, зменшує навантаження на природу та дає можливість говорити про економічне зростання, яке сьогодні стримується звичною для нас екстенсивною традиційною енергетикою. З кожним роком «зелена» енергетика стає доступнішою, винаходяться нові її джерела
та технології виробництва, що безперечно сприяє розвитку інновацій та удосконаленню
інфраструктури, стимулює розвиток освіти і науки.
Перехід на невичерпні джерела енергії сприяє збереженню миру на землі, адже, мабуть, чи не однією з основних причин воєн є боротьба за ресурси, в тому числі енергоресурси. А в даному випадку немає сенсу боротися за те, чого і так є вдосталь: сонця, вітру,
води.
Дійсно, відновлювана енергія є однією з ключових поряд з подоланням бідності, голоду та нерівності , ціллю людства, яку заплановано досягнути до 2030 року.
Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» в особі директора Гелетухи
Георгія Георгійовича та Амбасадор відновлюваної енергії Руслана Степанівна Лижичко
(далі – Сторони) бажаючи розвивати ефективну співпрацю у сфері переходу України і
всього людства на виробництво та споживання енергії з відновлюваних джерел, підтримувати реалізацію стратегії розвитку відновлюваної енергетики в Україні та досягнення енергетичної незалежності країни та враховуючи спільну позицію щодо створення умов для переходу енергетики України на відновлювані джерела енергії, інтеграції України у світовий
тренд переорієнтації на використання відновлюваних джерел енергії, розвитку відновлюваної енергетики як інноваційної складової національної економіки, що сприятиме кардинальному покращенню соціально-економічних показників розвитку країни, та забезпечуватиме її енергетичну незалежність, підписуючи цей Меморандум про взаєморозуміння та

співпрацю у сфері просування відновлюваної енергії між Громадською Спілкою «Біоенергетична Асоціація України» та Амбасадором відновлюваної енергії Русланою Лижичко
(далі – Меморандум про взаєморозуміння) домовились про таке:
Цілі
Цілями цього Меморандуму про взаєморозуміння є:
1.
Створення і підтримання постійних контактів та сприяння співробітництву у сфері
просування відновлюваної енергії в Україні та світі.
2.
Сприяння переходу енергетичної галузі України на відновлювані джерела, як стратегічної складової енергетичної безпеки та незалежності держави.
3.
Інтеграція України у світовий тренд та міжнародні програми переходу на відновлювані джерела енергії.
4.
Конструктивна взаємодія, співпраця та консультації з усіма державними і недержавними органами та організаціями, що розвивають відновлювані джерела енергії та
працюють з ними.
5.
Забезпечення та моніторинг виконання законодавства, зобов’язань України за міжнародними договорами, в т.ч. сприяння виконанню зобов'язань з досягнення індикативної цілі розвитку відновлюваної енергетики в Україні в рамках членства в Енергетичному Співтоваристві.
6.
Популяризація відновлюваної енергетики.
7.

Підвищення інформованості населення та ділових кіл про об'єктивні переваги використання енергії з відновлюваних джерел.

8.

Збір, аналіз та поширення інформації про фінансову привабливість сектора відновлюваної енергетики, ефективність таких технологій, потенціал використання відновлюваних джерел, досвід і приклади розвинених країн світу.

9.

Привернення уваги до соціальної значущості проектів з відновлюваної енергетики,
довгострокових позитивних ефектів використання відновлюваних джерел енергії.

10.

Сприяння підвищенню інвестиційної привабливості та збільшення кількості інвестиційних можливостей в секторі відновлюваної енергетики.

11.

Залучення інвесторів, фінансових та громадських організацій до співпраці та консолідації зусиль, зважаючи на необхідність подолання залежності вітчизняної енергетики від викопних видів палива, переорієнтації її на екологічно безпечну відновлювану енергетику.

12.

Забезпечення інформаційної підтримки з питань розвитку технологій, тенденцій,
трендів розвитку галузі.
Визначення рамок співробітництва між Сторонами.
Сприяння нарощуванню потенціалу в сфері просування відновлюваної енергії. Така
співпраця не повинна містити будь-які комерційні складові.

13.
14.

Форми співробітництва
Форми співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння можуть включати:
1. Обмін матеріалами, знаннями та досвідом з питань впровадження сонячних, вітрогенеруючих, гідроенергетичних, геотермальних, біоенергетичних та інших технологій з використанням відновлюваних джерел енергії.
2. Допомога у використанні зарубіжного досвіду з регулювання відносин і стимулювання
суб'єктів господарювання в секторі відновлюваної енергетики України.

3. Обмін інформацією, знаннями, досвідом та матеріалами з питань залучення інвестицій,
створення сприятливого інвестиційного клімату в галузі відновлюваної енергії.
4. Спільні консультації щодо виявлення актуальних проблем, бар'єрів щодо впровадження
енергозберігаючих технологій в Україні, технологій виробництва енергії з відновлюваних джерел, а також спільний пошук шляхів їх врегулювання.
5. Допомога у розвитку партнерства в сфері відновлюваної енергетики між представниками
енергетичного сектору України і енергетичного сектора країн світу, включаючи країни
Європейського Союзу.
6. Створення національної мережі контактів та звязків у секторі відновлюваної енергетики,
що забезпечуватиме інформатизацію щодо можливостей застосування в Україні найсучасніших технологій у відновлюваній енергетиці.
7. Спільні консультації та розробка пропозицій для реалізації державних механізмів сприяння розвитку відновлюваної енергетики з метою заміщення викопних енергоносіїв в Україні.
8. Спільні консультації з представниками органів державної влади, Парламенту і Уряду у
питаннях розбудови необхідних політико-правових умов для використання відновлюваної енергетики в Україні та залучення зовнішніх інвестицій.
9. Створення переліку інформації про відповідних зацікавлених сторін (інвесторів, виробників обладнання, постачальників послуг, банків та інших фінансових установ, та ін.).
10.
Обмін інформацією та даними (збір, аналіз), а також забезпечення розповсюдження
інформації та даних в спільних інтересах.
11.
Проведення заходів із залучення іноземних та українських компаній, зацікавлених у
реалізації спільних проектів в галузі відновлюваної енергетики на території України.
12.
Організація масових заходів, концертних шоу, конференцій, круглих столів, фестивалів, експозицій, форумів, симпозіумів, робочих груп, семінарів, лекцій, тренінгів, навчальних поїздок, зйомок фільмів, промокампаній, соціальної реклами, тощо.
13.
Організація та підтримка ділових контактів та вживання всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності ділових зв'язків, сприяння розвитку та забезпечення досягнення зазначених в Меморандумі про взаєморозуміння цілей.
14.
Будь-які інші форми співробітництва, які можуть бути спільно визначені Сторонами.
Виконавчі Органи
Виконавчими Органами, відповідальними за реалізацію цього Меморандуму про взаєморозуміння, є:
1. Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України».
2. Офіс Амбасадора відновлюваної енергії Руслани Лижичко (недержавна громадська організація).
Виконання Меморандуму про взаєморозуміння
1. Для виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, між Виконавчими Органами
мають бути досягнуті конкретні домовленості, які включатимуть терміни та умови, процедури, плани, рекомендовані програми та інші узгоджені положення співробітництва в
рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.
2. Сторони будуть проводити, за необхідності, періодичні консультації з метою розгляду
стану виконання Меморандуму про взаєморозуміння та рекомендувати інші проекти
співробітництва в рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння.
Фінансування

1. Фінансові заходи для реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння визначатимуться Сторонами в індивідуальному порядку і мають бути предметом для обговорення
щодо наявності коштів та персоналу.
2. Якщо інше не буде спільно домовлено, кожна Сторона буде відповідальною щодо забезпечення власних видатків, понесених в ході реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння.
3. Цей Меморандум про взаєморозуміння не є підставою для виникнення будь-яких фінансових зобов’язань Сторін як між собою, так і перед будь-якими третіми особами.
4. Фінансові відносини між Сторонами та (або) третіми особами регулюються окремими
дво- або багатосторонніми правочинами, які є обов’язковими для виконання лише сторонами таких угод.
Вирішення спорів
Будь-які спори, що виникають у зв’язку з тлумаченням і застосуванням цього Меморандуму
про взаєморозуміння, вирішуються мирним шляхом за допомогою консультацій та переговорів між Сторонами.
Поправки
Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути переглянутий або змінений в будь-який
час за взаємною письмовою згодою Сторін. Такі зміни або доповнення набирають чинності
з дати, визначеної Сторонами, і є невід'ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.
Набрання чинності, термін дії та припинення дії. Інші умови
1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання і буде
залишатися чинним строком на 3 (три) роки. Він буде автоматично продовжуватися на
наступні однорічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу в письмовій формі
про свій намір припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння принаймні за
три місяці до дати припинення його дії.
2. Припинення дії Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на чинність та термін дії
будь-яких поточних програм і заходів відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння до завершення таких програм чи заходів, якщо Сторони не домовляться про
інше.
3. Цей Меморандум про взаєморозуміння не носить характеру трудового договору і на
нього не поширюється дія норм чинного в Україні трудового законодавства.
4. Меморандум про взаєморозуміння укладено Сторонами у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
Адреси Сторін
Громадська спілка «Біоенергетична
Асоціація України»
Поштова адреса:
03057, м. Київ, вул. Желябова, 2А
Тел./Факс: (044) 453 28 56
e-mail: info@uabio.org

Амбасадор
відновлюваної енергії

(підпис)

(підпис)

Георгій Гелетуха

Руслана Лижичко

