Звіт про роботу БАУ в 2017 році. Плани на 2018 р.

Гелетуха Георгій, к.т.н.
Голова Правління, Біоенергетична асоціація України
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
ТОВ «Науково-технічний центр
«Біомаса»

ТОВ «Теплодар ПіВі»

ТОВ «Salix Energy»

ТОВ «Котлозавод Крігер»

С/г компанія «Даноша»

ТОВ «Дельта-Інжиніринг»

ГO «Агентство з відновлюваної
енергетики»

ТОВ «Kyiv Green Energy»

ТОВ «Колбе Пауер Груп»

ТОВ «Екватор Сан Енерджи»

TTS Eko s.r.o., Чехія

ТОВ «Волинь-Кальвіс»

Всеукраїнська теплогенеруюча
компанія «Укртепло»

ТОВ «Смілаенергопромтранс»

Корпорація «ІНКА»

ТОВ «ІТЕК «Енергодизайн»

ТОВ «Котлотурбопром»

ТОВ «Науково-технічна компанія
«Метрополія»

ТОВ «Інженерний центр
«ЕкоЕнергоПроект»
ТОВ «ЕНЕРСТЕНА Україна»
Фізичні особи:

ДП «Сіменс Україна»
Іноземне Підприємство «Агро
Вільд Україна»

Марайкін Р., Петров Я., Ільчук М., Березницька М., Гальчинська Ю., Епшнейн Ю.,
Теуш С., Гресь О., Ступак С.

Покращення нормативно-правової бази
• Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з
альтернативних джерел енергії» (1959-VIII від 21.03.2017 р).
• Про затвердження «Порядку розрахунку середньозважених тарифів на
теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб
населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи
місцевого бюджету, її транспортування та постачання». Постанова КМУ №
679 від 6 вересня 2017 р.
• Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та
впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та біогазу,
призначеного для використання в галузі транспорту». Розроблено спільно з
Держенергоефективністю. Зареєстровано у Верховній Раді України за
№7348 від 29.11.2017 р.

Покращення нормативно-правової бази (2)
• Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розвитку торгівлі біологічними видами палива». Розроблено
спільно з Держенергоефективністю. Очікує обговорення на круглому столі в
комітеті ПЕК Верховної ради України. Окреме питання в порядку денному.

• Проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання».
Розроблено спільно з Держенергоефективністю. Очікує обговорення на
круглому столі в комітеті ПЕК Верховної ради України. Окреме питання в
порядку денному.
• Проект Постанови КМУ «Деякі питання заготівлі твердого деревного палива
постійними лісокористувачами», у якому пропонується покласти на постійних
лісокористувачів обов’язок здійснювати заготівлю твердого деревного палива
у визначених обсягах. Розроблено спільно з Держенергоефективністю.
Окреме питання в порядку денному.
• Ймовірна необхідність змін в ЗУ «Про теплопостачання», ст. 20, про
встановлення тарифів на теплову енергію з АДЕ. За результатами
моніторингу опалювального сезону 2017-2018. Окреме питання в порядку
денному.

Покращення нормативно-правової бази (3)
Лист Прем’єр-міністру України, 28 липня 2017 щодо рахунків із
спеціальним режимом використання, на які зараховуються кошти за
теплову енергію, вироблену повністю чи частково з природного газу, і
практика застосування яких дискримінує виробників теплової енергії з
АДЕ.
….
Біоенергетична Асоціація України вважає за вкрай необхідне ввести зміни
до Постанови КМУ № 217 та передбачити норматив перерахування коштів
за куплену теплову енергію, що вироблена з АДЕ.
Депутатське звернення НД Домбровського О.Г. з цього ж приводу (серпень
2017).
Доручення Прем’єр-міністра України ЦОВВ (1-й Мінпаливенерго) вирішити
цю проблему (вересень 2017). Відповідний проект змін в Постанову КМУ
№ 217 розроблено, узгоджено з усіма ЦОВВ і подано на затвердження в
КМ (січень 2017).

Покращення нормативно-правової бази (4)
Енергетична стратегія України до 2035 року
(БАУ приймала активну участь в розробці розділу з ВДЕ).
Структура загального постачання первинної енергії України
Найменування джерел

2015
(факт)

2020
2025
2030
2035
(прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)

Вугілля

27,3

18

14

13

12

Природний газ

26,1

24,3

27

28

29

Нафтопродукти

10,5

9,5

8

7,5

7

Атомна енергія

23

24

28

27

24

Біомаса, біопаливо та
відходи

2,1

4

6

8

11

Сонячна та вітрова енергія

0,1

1

2

5

10

ГЕС

0,5

1

1

1

1

Термальна енергія

0,5

0,5

1

1,5

2

ВСЬОГО, млн. т н.е.

90,1

82,3

87

91

96

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245234085&cat_id=35109

Проект плану заходів з реалізації енергетичної стратегії
України до 2035 р
N

Назва заходу

Термін
виконання

74

Створення умов для запровадження конкурентного ринку теплової
енергії (запровадження аукціонів із закупівлі теплової енергії у
незалежних виробників; обов’язкове фінансове розмежування обліку
витрат на виробництво і транспортування теплової енергії, а також їх
окреме відображення у відповідних цінах та тарифах; забезпечення
відкритого доступу третіх осіб до теплових мереж)

2019

139

Розробка та прийняття нормативно-правових актів для подальшого
стимулювання виробницва електроенергії з ВДЕ, що будуть включати:
- запровадження аукціонів на закупівлю електроенергії з ВДЕ для
нових установок великої потужності;
- введення різних рівнів зеленого тарифу для електричної енергії,
виробленої з біогазу, залежно від потужності установки.
- введення коефіцієнту підвищення до зеленого тарифу для
електричної енергії, виробленої з біогазу та біомаси на ТЕЦ чи
когенераційній установці за умови корисного використання
понад 60% тепла, що утворюється.
- введення зеленого тарифу на електроенергію з біометану за
умови корисного використання понад 60% тепла, що утворюється.

2019

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245265376

Проект плану заходів з реалізації енергетичної стратегії
України до 2035 р (2)
N

Назва заходу

Термін
виконання

142 Розробка та прийняття нормативно-правових актів для
запровадження електронної платформи торгівлі біологічними
видами палива.

2018

143 Розробка та прийняття нормативно-правових актів щодо введення
обов’язкових планів для постійних лісокористувачів щодо заготівлі
дров та виробництва деревної тріски, обліку порубкових решток
та використання їх для виробництва енергії.

2018

144 Розробка нормативно-правового акту щодо надання виробникам
теплової енергії з альтернативних видів палива рівних умов з
виробниками теплової енергії з газу при розрахунку за теплову
енергію через рахунки зі спеціальним режимом використання.

2018

145 Розробка нормативно-правового актів для розвитку сфери
виробництва рідкого палива з біомаси.

2018

146 Розробка нормативно-правоих актів щодо запровадження системи
контролю за дотриманням критеріїв сталості рідкого палива з біомаси
та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту

2019

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245265376

Покращення нормативно-правової бази (5)
Спільна Заява громадських організацій до Уряду щодо встановлення
амбітних цілей з ВДЕ та енергоефективності до 2050 року. Лист Прем’єрміністру України, 20 грудня 2017.
…
Вважаємо доцільним встановлення наступних цілей з розвитку енергетики
України до 2050 р.:
• частка ВДЕ у первинному постачанні енергії як мінімум 50%, як максимум –
100%, залежно від темпів розвитку економіки, енергетики, результатів
подальших більш детальних розрахунків та інших факторів;
• енергоємність ВВП у діапазоні 0,07-0,10 млн т н.е./тис. дол. США;
• скорочення викидів парникових газів у діапазоні 70-90% від рівня 2010 р.
Просимо:
• створити робочу групу із фахівців урядових та неурядових організацій і
напрацювати ключові цілі енергостратегії на 2050 р.;
• затвердити ці цілі як візійне бачення Уряду;
• врахувати ці цілі у практичній роботі всіх зацікавлених міністерств і
відомств.

Аналітична робота БАУ
•

18 аналітична записка БАУ «Створення конкурентного ринку біопалив в Україні»,
березень 2017.

•

19 аналітична записка БАУ «Можливості заготівлі деревного палива в лісах України».
(робота завершується)

•

Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для
представників агропромислового комплексу). Георгій Гелетуха, Семен Драгнєв, Петро
Кучерук, Юрій Матвєєв // Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2017,
70 с.

•

Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для
представників державних та комунальних установ). Антоненко В’ячеслав, Зубенко
Віталій, Олійник Євген, Радченко Світлана // Програма розвитку Організації Об’єднаних
Націй. – К.: 2017, 62 с.

•

Практичний посібник з використання біомаси у муніципальному секторі України (для
представників державних установ та громадських організацій, що працюють в сфері
екології). Георгій Гелетуха, Юрій Матвєєв, Євген Олійник, Денис Куций // Програма
розвитку Організації Об’єднаних Націй. – К.: 2017, 54 с

•

Понад 30 публікацій в профільних виданнях та інтернет-ресурсах

Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах
•

Міжнародна конференція «Енергія з біомаси 2017», 19-20 вересня 2017
р., Київ, Україна» (понад 200 учасників з 9 країн).

•

Нідерландсько-український форум «Ринок біопалива в Україні: крок
назустріч енергетичній незалежності», в рамках міжнародної конференції
«Енергія з біомаси 2017» (19 вересня 2017).

•

Семінар «FORBIO: Вирощування сталої сировини для виробництва
біопалив другого покоління на покинутих та забруднених землях в
Європі», в рамках міжнародної конференції «Енергія з біомаси 2017» (20
вересня 2017).

•

Семінар «Перехід енергетичного сектору України на 100% ВДЕ у 2050
р.», в рамках міжнародної конференції «Енергія з біомаси 2017» (20
вересня 2017).

•

Інформаційний день FORBIO "Вирощування біоенергетичної сировини –
додатковий дохід для аграріїв", 12 грудня 2017 р.

Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах (2)
•

Біоенергетичний день в рамках виставки-форуму "Незалежна
теплоенергетика", 12 квітня 2017.

•

БАУ підписала меморандум про партнерство та співпрацю з АБ
«УКРГАЗБАНК», червень 2017.

•

БАУ уклала договір про співпрацю з OTП Банком, серпень 2017.

•

БАУ приєдналась до AEBIOM (січень 2017).

•

БАУ приєдналась до WBA (березень 3017).

•

Понад 50 виступів на конференціях, семінарах, робочих зустрічах,
інтерв'ю телевізійним каналам

Поширення інформації про діяльність БАУ
•

Випуск щомісячного Дайджесту БАУ (українська та англійська версії) та
його розсилка по базі з понад 8.000 профільних адресатів

•

Підтримка сайту БАУ 2-ма мовами (українська, англійська).
Понад 168.000 унікальних відвідувань: www.uabio.org

•

Постійно поновлювана сторінка в Facebook www.facebook.com/uabio
(4.350 підписок)

•

Участь в роботі громадських рад ЦОВВ (Гелетуха Г. – ГР
Держенергоефективності, Мороз О. – ГР Мінприроди, Марайкін Р. – ГР
Державного агенства з управління зоною відчуження).

Зростання виробництва енергії з ВДЕ в Україні протягом 2010-2016 рр.

Зростання виробництва енергії з біопалив в Україні
протягом 2010-2016 рр.

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!

