Плани роботи БАУ у 2016 році

Гелетуха Георгій, к.т.н.
Голова правління, Біоенергетична асоціація України
Ми робимо енергію зеленою!

Покращення нормативно-правової бази (I)
•

Підготовка та лобіювання проекту Закона України «Про внесення змін
до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень
на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з
виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» (ЗП
представлявся сьогодні на засіданні БАУ).

•

Лобіювання ЗП 2529а від 26.08.2015 «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
спрощення
процедури
землевідведення для будівництва об'єктів з виробництва теплової
та/або електричної енергії з використанням відновлюваних джерел
енергії та/або біологічних видів палива».

•

Підготовка ЗП щодо розвитку конкурентного ринку теплової енергії в
ЖКГ (концепція ЗП представлялась сьогодні на засіданні БАУ).

•

Підготовка
біометану.

ЗП

щодо

стимулювання

виробництва

і

споживання

Покращення нормативно-правової бази (II)
•

Ініціювання питання щодо зобов’язань України по Парижській угоді з
питань зміни клімату і щодо необхідності розробки нової енергетичної
стратегії України до 2050 р.
Постачання первинної енергії, млн. т н.е.
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Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах
•

Відкрите засідання БАУ 28 січня 2016 р.

•

Участь у круглому столі "Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському
господарстві“, 10 лютого 2016, НУБіП України.

•

Cемінар-тренінг «Біоенергетичне селище – шлях до сталого і
самодостатнього енергозабезпечення», 18 лютого 2016 року, Мінрегіонбуд,
Київ, вул. Велика Житомирська, 9.

•

…

•

12-а міжнародна конференція «Енергія з біомаси» (20-21 вересня 2016).

Поширення інформації про діяльність БАУ та про
біоенергетику
•

Випуск щомісячного Дайджесту БАУ (українська та англійська версії) та
його розсилка по базі з понад 6.000 профільних адресатів

•

Підтримка сайту БАУ на 3-х мовах (українська, англійська, російська):
www.uabio.org

•

Постійно поновлювана сторінка
https://www.facebook.com/uabio

в

Facebook

(2.660

підписок)

Участь в роботі громадських рад ЦОВВ
•

Гелетуха Г.Г. – ГР при ДАЕЕ (заступник голови).

•

Богатов К.В. – ГР при НКРЕКП.

•

Драгнев С.В. – подано кандидатом у ГР при МінАПК (установчі збори у
лютому 2016).

Аналітична робота БАУ
•

14 аналітична записка БАУ «Аналіз тарифоутворення в
централізованного теплопостачання в країнах Європейського
(очікується публікація в лютому 2016).

секторі
союзу»

•

15 аналітична записка БАУ щодо технічних можливостей збору і
енергетичного використання стебел кукурудзи (очікується публікація в березні
2016).

•

16 аналітична записка БАУ щодо потенціалу, технічних та організаційних
можливостей доступу до деревних залишків, сухостою в лісах, лісосмугах та
лісополосах (очікується публікація в квітні 2016).

•

17 аналітична записка БАУ щодо зобов’язань України по Парижській угоді з
питань зміни клімату.

•

Понад 60 публікацій в профільних виданнях та інтернет-ресурсах

Ключові тези дискусії “Трансформація енергетики”
на щорічному всесвітньому економічному форумі
в Давосі, 20-23 січня 2016 р.

«4. Встановлення ціни на викиди вуглецю в усіх країнах є
важливою умовою подальшого поступу відновлюваних
джерел енергії та скорочення рівня їх державної підтримки.
Це має бути одним з пріоритетів подальших міжнародних
кліматичних переговорів».
http://ecoclubua.com/2016/01/transformatsiya-enerhetyky-wef-2016/

ДИРЕКТИВА 2012/27EU ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
ТА РАДИ
від 25 жовтня 2012 р.
«Про енергоефективність»

«Ефективне центральне теплопостачання і охолодження» - система
центрального теплопостачання або охолодження, що використовує мінімум
50% відновлюваної енергії, 50% відпрацьованого тепла, 75% тепла від
когенерації або 50% комбінації такої енергії та тепла.
Якщо оцінка і аналіз виявили потенціал для застосування високоефективної
когенерації та (або) ефективного центрального теплопостачання і охолодження,
вигода від яких перевищує витрати, то держави-члени вживають належних заходів для
розвитку інфраструктури ефективного центрального теплопостачання і
охолодження та (або) для врахування розвитку високоефективної когенерації та
використання тепла і холоду, отриманого з відхідного тепла та відновлюваних джерел
енергії.

Дякую за увагу!
Запрошуємо до членства в БАУ!

Гелетуха Г.Г.
тел./факс: 044 332 9140
E-mail: geletukha@uabio.org
www.uabio.org

Ми робимо енергію зеленою!

