Досвід Біоенергетичної Асоціації
України у відстоюванні інтересів
сектору
Ми робимо енергію зеленою!

Біоенергетична асоціація України (БАУ)
Громадська спілка, установчі збори проведено 25 вересня 2012 р,
юридична реєстрація завершена 8 квітня 2013 р.
Пріоритетні завдання:
 Підвищення частки біоенергетики в енергетичному балансі
країни до середнього рівня ЄС до 2030 р.
 Підготовка і прийняття стимулюючого законодавства в галузі
біоенергетики в Україні, гармонізація його з європейським
законодавством.
 Поліпшення умов роботи бізнесу в секторі біоенергетики.
 Лобіювання, відстоювання та захист інтересів сектора
біоенергетики.
 Підготовка аналітичних звітів з розвитку біоенергетики в Україні.

Члени БАУ (юридичні особи)
ТОВ “Науково-технічний
центр «Біомаса»

ТОВ "Теплодар ПіВі”
ТОВ "Екватор Сан Енерджи“

ТОВ «Salix Energy»
Сільськогосподарська
компанія «Даноша»

ТОВ “Нафтогазрембуд-1”

ГO «Агентство з
відновлюваної енергетики»

ТОВ «Нововодолажські
теплові мережі»

BioGTS Ltd., Фінляндія

ТОВ «Kyiv Green Energy»

ТОВ «Волинь-Кальвіс»
TTS Eko s.r.o., Чехія

ТОВ "Сучасні ефективні
технології"

Фізичні
особи:

Марайкін Р., Петров Я.,
Pavol Norulak,
Ільчук М.

Покращення нормативно‐правової бази
 Ініціювали та прийняли активну участь в розробці ЗП 2010‐д від 19.05.2015
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел
енергії». Прийнято як закон України 514‐VIII від 04.06.2015.
 Ініціювали та прийняли активну участь в розробці ЗП 2529а від 26.08.2015 про
спрощення відведення землі під об’єкти ВДЕ.
 Ініціювали та прийняли активну участь в розробці змін в ДСТУ Б В.1.2‐16: 2013
«Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів
будівництва», (прийнято з 1 липня 2014): анульовано вимогу автоматичного
віднесення до V категорії складності об'єктів, що виробляють теплову та
електричну енергію з біомаси.
 Ініціювали та прийняли активну участь в розробці Розпорядження КМУ №
1014‐р від 16.10.2014 “План коротко‐ та середньострокових заходів щодо
скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року”.
 Ініціювали та прийняли активну участь в розробці Постанови КМУ №293 від
9 липня 2014 р. «Про стимулювання заміщення природного газу в сфері
теплопостачання».

Аналітична робота БАУ (2014‐2015)
 Аналітична записка БАУ №12 (2015) "Перспективи розвитку біоенергетики як
інструменту заміщення природного газу в Україні».
 Аналітична записка БАУ №11 (2014) «Перспективи виробництва та використання
біометану в Україні».
 Аналітична записка БАУ №10 (2014) «Перспективи вирощування та використання
енергетичних культур в Україні».
 Аналітична записка БАУ №9 (2014) «Сучасний стан та перспективи розвитку
біоенергетики в Україні».
 Аналітична записка БАУ №7 (2014) «Перспективи використання відходів
сільського господарства для виробництва енергії в Україні».
 Аналітична записка БАУ №4 (2013) «Перспективи розвитку виробництва та
використання біогазу в Україні».
 Практичний посібник «Підготовка та впровадження проектів заміщення
природного газу біомасою при виробництві теплової енергії в Україні» (2015).
 Підготовка і видання брошури «Развитие биогазовых технологий в Украине и
Германии: нормативно‐правовое поле, состояние и перспективы» (2013).
 Підготовка і видання брошури «Поводження з відходами агропромислового
комплексу. Можливості для України». Міжнародна фінансова корпорація (IFC) за
участі експертів БАУ (2013).
 Понад 60 публікацій в профільних виданнях та інтернет ресурсах.

Організація і участь у семінарах, конференціях,
тренінгах (2014‐2015)
 11‐та міжнародна конференція «Енергія з біомаси» (22‐23 вересня 2015):
175 учасників, в т.ч. 18 закордонні експерти.
 10‐та ювілейна міжнародна конференція «Енергія з біомаси» (23‐24 вересня 2014):
180 учасників, в т.ч. 25 закордонні експерти.
 Круглий стіл спільно з УСПП та Біоенергетичною асоціацією Литви (23 жовтня 2014).
Підписання Меморандуму про співпрацю.
 Організація навчального туру – технічної екскурсії до Чехії та Словаччини
(понад 30 учасників). Спільно з TTS і Intech Slovakia.
 Проведення семінару «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» в рамках
Національної спеціалізованої виставки‐форуму «Незалежна теплоенергетика»
(20 листопада 2014).
 Проведення семінару «Практичні аспекти отримання енергії з біомаси» у рамках виставки
Animal farming Ukraine (28‐30 листопада 2014).
 Понад 50 виступів на конференціях, семінарах, робочих зустрічах, телеінтервью.
 Випуск щомісячного Дайджесту БАУ (укр та англ) та його розсилання по базі з понад 6000
профільних адресатів.
 Підтримка сайту на 3‐х мовах (укр, рос, англ), понад 100 000 відвідань: www.uabio.org
 Постійно поновлювана сторінка в Фєйсбук (2469 підписантів).

Запрошуємо до членства
в БАУ
тел./факс: 044 332 9140
E‐mail: geletukha@uabio.org
www.uabio.org

Ми робимо енергію зеленою!

