Плани роботи БАУ у 2017 році

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

Покращення нормативно-правової бази (1)
Розробка законопроекту щодо конкурентного ринку ТЕ
Розроблення та реєстрація законопроекту протягом 2017 р.
Проект закону передбачає внесення змін в:
• Закон України «Про приватизацію державного майна»;
• Закон України «Про житлово-комунальні послуги»;
• Закон України «Про теплопостачання»;
• Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»;
• Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення».
Розроблення та реєстрація підзаконних актів в першій половині 2018 р.
Підзаконні акти (постанови НКРЕКП) включатимуть:
• Правила і процедури відпуску незалежними виробниками теплової енергії у теплові мережі
централізованої системи теплопостачання;
• Стандартний договір купівлі-продажу теплової енергії у незалежних виробників;
• Методика розрахунку базових (граничних) тарифів та плати за резервування теплової
потужності.
• Порядок визначення суб’єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання, що
не підлягають державному регулюванню;
• Порядок та умови приєднання до теплових мереж;
• Процедура вирішення спірних питань.

Покращення нормативно-правової бази (2)
Створення ринку біопалив в Україні.
 Необхідно зняти юридичні бар'єри доступу зацікавлених підприємств до лісової
біомаси (відходи, залишки, неліквідна деревина) та побічної продукції с/г (соломи та ін.
пожнивні рештки). Зокрема, внести поправки до Лісового Кодексу України.
 Необхідно подолати адміністративні бар'єри доступу до лісової біомаси:

-

Увести практику та унормувати процедури укладання угод між держлісгоспами та
зацікавленими підприємствами на заготівлю та складування всіх видів деревного палива та
сировини для виробництва твердого біопалива власним або орендованим обладнанням та
затвердити стандартний договір, необхідний для проведення таких заходів. Аналогічно –
відносно санітарних рубок та доступу до неліквідної деревини.

-

До планів держлісгоспів необхідно додати пункт щодо обов’язкових обсягів заготівлі
дров та тріски (з деревних відходів та залишків), призначених для реалізації юридичним
особам (енергооб’єктам або компаніям-постачальникам палива на енергооб’єкти)
відповідно до цілей НПДВЕ по розвитку біоенергетики до 2020 року.

 Вдосконалити торгівлю біопаливом шляхом створення біопаливної біржи одним з
наступних способів:

-

заснування нової електронної торгівельної платформи;
вдосконалення існуючої системи аукціонів з продажу необробленої деревини;
організація нової системи аукціонів;
використання електронного торгівельного майданчика ProZorro.

МЕТА: збільшити кількість виробників біопалив; збільшити обсяги біопалив на ринку;
вдосконалити торгівлю біопаливами на конкурентній основі.

Організація і участь у семінарах, конференціях, тренінгах
•

Міжнародна конференція «Енергія з біомаси-2017» (19 - 20 вересня 2017).

•

Семінар «Співробітництво в сфері біоенергетики Україна - Нідерланди» в
рамках міжнародної конференції «Енергія з біомаси-2017» (20 вересня 2017).

•

Біоенергетичний день в рамах IV національної спеціалізованої виставкифорума «Незалежна теплоенергетика 2017» (12 квітня 2017).

•

….

•

Відкрите засідання БАУ січень 2018 р.

Поширення інформації про діяльність БАУ та про
біоенергетику
•

Випуск щомісячного Дайджесту БАУ (українська та англійська версії) та
його розсилка по базі з понад 7.000 профільних адресатів

•

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

•

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

•

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

в

Facebook

(3.282

підписок)

Аналітична робота БАУ
•

18 аналітична записка БАУ «Створення конкурентного ринку біопалива в
Україні».

•

19 аналітична записка БАУ «Створення механізму стимулювання
відновлювальних джерел енергії та енергоефективності через запровадження
вуглецевого/енергетичного податку в Україні».

•

…

•

Понад 60 публікацій в профільних виданнях та інтернет-ресурсах

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!

