
 

 

 

Щодо членства в 
Біоенергетичній асоціації 
України 

 

 
Шановні колеги! 

 

Інформуємо Вас, що починаючи з вересня 2012 року розпочала свою роботу 
Біоенергетична асоціація України (БАУ): загальні установчі збори БАУ було 
проведено 25 вересня 2012 року; БАУ офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. 
Реєстраційні документи БАУ доступні на веб-сайті у розділі Установчі документи.  

Місія  Біоенергетичної Асоціації України – створення платформи для 
співпраці на ринку біоенергетики України з метою забезпечення найбільш 
сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного і сталого розвитку біоенергетики 
як галузі. 

На сьогоднішній день членами БАУ являються провідні компанії, що 
працюють в галузі біоенергетики, включаючи ТОВ «Науково-технічний центр 
«Біомаса», ТОВ «Salix Energy», ТОВ «Innovative Business Center», компанія 
«Даноша», ГО «Агентство відновлюваної енергетики», ТОВ «Мескон», 
OÜ Wetorex (Естонія) та ряд фізичних осіб – визнаних експертів галузі. 

За час існування БАУ було проведено ряд заходів для виконання поставлених 
цілей Асоціації за наступними напрямами: 

- Удосконалення нормативно-правової бази;  
- Розробка програм та стратегій розвитку енергетичної галузі; 
- Створення аналітичних матеріалів; 
- Організація профільних семінарів, тренінгів, конференцій; 
- Публікації в ЗМІ та інтерв’ю телевізійним каналам, прес-конференції; 
- Розсилка інформаційних дайджестів; 
- Участь членів БАУ в конференціях та семінарах. 

Більш детально Ви можете ознайомитись із результатами роботи БАУ в 
розділі Результати роботи БАУ на нашому веб-сайті. Зокрема:  
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- Ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 512 від 24 липня 2013 р, 

що частково врегульовує питання встановлення тарифу на теплову енергію з 
біомаси в ЖКГ; 

- Підготовлено та зареєстровано у Верховній Раді проект Закону України 
№ 2946 «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання 
виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії», що спрямований на 
подолання ряду бар’єрів для отримання «зеленого» тарифу на електроенергію з 
біомаси, біогазу та твердих побутових відходів; 

- Ініційовано питання щодо відміни вимоги про віднесення об’єктів 
біоенергетики до V категорії складності під час проектування та будівництва. 

Наразі для розширення впливу в суспільстві та посилення позицій 
біоенергетичної галузі в Україні Асоціація прагне залучити нових членів, в 
інтересах яких буде проводити свою подальшу роботу. 

Участь в роботі Біоенергетичної асоціації України сприяє професійному та 
фінансовому успіху наших членів та надає їм ряд переваг. Члени БАУ мають 
можливість створювати важелі впливу на ринок біоенергетики шляхом 
формування сприятливої законодавчої бази та лобіювання групових інтересів 
учасників ринку. Докладніше про переваги, що мають члени Асоціації можна 
ознайомитись на нашому сайті у розділі Переваги членства. 

 Запрошуємо Вас та Вашу компанію розглянути можливість членства в 
Біоенергетичній асоціації України! З умовами членства в БАУ можна 
ознайомитись на нашому сайті в розділі Стати членом БАУ. 

Сподіваємось на підтримку нашої діяльності та вступ Вашої організації до 
Біоенергетичної асоціації України у 2014 році! 

 

 

З повагою, 

Голова Правління БАУ       Г.Г. Гелетуха 
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