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впливають на ринок біоенергетики 
України на законодавчому рівні;

підвищують впізнаваність свого 
бренду/продукту/діяльності серед 
цільової аудиторії;30 провідних

компаній

20+ експертів з
біоенергетики
в Україні

діяльність на всій 
території України

15 фізичних осіб

UABIO об’єднує: Члени UABIO:

отримують консультації та 
першочергову підтримку в межах 
національних та міжнародних 
проєктів Асоціації;

отримують ексклюзивну 
інформацію про важливі події, 
новини та світові тенденції у 
сфері біоенергетики.

Біоенергетична асоціація України UABIO – 
це неприбуткова громадська спілка, яка об’єднує 
бізнес та експертів і лобіює розвиток 
біоенергетики в Україні.

UABIO виступає за сталий
розвиток конкурентного ринку
біоенергетики в Україні



Global 100RE
Ukraine

Клієнти UABIO:

Проєкти UABIO:

Експерти UABIO:

є консультантами мережі PFAN 
та проєкту TNA від GEF

Європейський Банк
Реконструкції та Розвитку

Програма Європейського
Союзу Horizon2020

GEF (Global Environment
Facility)

ПРООН в Україні

SAF AgroBioHeat BIOPLAT-EU REGATRACE

uP_Running TNA

від ЄБРР від Horizon2020

ТЕО для 30 муніципалітетів
від ПРООН в Українівід Horizon2020 від GEF

від Horizon2020 від Horizon2020

World Bioenergy
Association
Світової біоенергетичної асоціації

European Biogas
Association
Європейської біогазової асоціації

Bioenergy
Europe
Європейської біоенергетичної асоціації

Співзасновником
громадської спілки

UABIO є членом:



Що ми
робимо?

Чому це вигідно
для вас?

Представництво
інтересів, лобізм

Про діяльність

лобіюємо та беремо 
участь у розробці законо-
давства, державних та 
галузевих стандартів і 
норм, програмних доку-
ментів, енергетичних 
стратегій, які сприяють 
розвитку біоенергетики;

надаємо експертну, кон-
сультаційну, методичну, 
інформаційну допомогу 
членам Асоціації;

беремо участь у найбіль-
ших біоенергетичних 
конференціях Європи та 
України: EUBCE, WSED, 
EU4Energy, AgTech and 
Green Energy Forum, 
Biomass for Energy, SAF, 
EUEA Energy Day, SSIDD, 
AgroPower: Біогаз, 
AgroEnergyDAY, Дні зеле-
ної економіки та інших.

маєте доступ до всіх напра-
цювань Асоціації, інсайтів та 
ключових гравців ринку;

безпосередньо співпра-
цюєте з урядовими та 
бізнес-колами, які мають 
вплив на біоенергетику, і 
маєте право голосу у 
профільних комітетах та 
робочих групах Асоціації;

ви завжди в курсі ключових 
подій у сфері біоенергетики, 
маєте доступ до усіх матеріа-
лів та презентацій, берете 
участь у заходах UABIO.



аналізуємо стан розвитку 
біоенергетики;

отримуєте ексклюзивну та 
перевірену інформацію 
щодо світових практик, 
досвіду та професійних 
стандартів;

маєте доступ до  аналіти-
ки, статей, презентацій 
Асоціації.

моніторимо національне 
та міжнародне законодав-
ство у сфері біоенергети-
ки, відновлюваної енерге-
тики, енергоефективності 
та щодо питань зміни 
клімату.

Про діяльністьЩо ми 
робимо?

Чому це вигідно 
для вас?

Моніторинг
ринку



Що ми 
робимо?

Чому це вигідно 
для вас?

Екcпертна
оцінка

Про діяльність

виконуємо техніко-еконо-
мічні розрахунки та 
обґрунтування для будів-
ництва нових та рекон-
струкції старих ТЕЦ, біога-
зових установок, коте-
лень, а також вирощуван-
ня енергокультур;

співпрацюємо з міжна-
родними профільними 
асоціаціями та організаці-
ями;

співпрацюємо з бізнесом, 
найкращими фахівцями 
сфери біоенергетики, 
представниками влади, 
авторитетними міжнарод-
ними організаціями, 
вищими навчальними 
закладами, науковими 
інститутами.

маєте можливість участі у 
міжнародних проєктах 
UABIO;

маєте консультативну 
підтримку експертів
Асоціації;

розширюєте коло партне-
рів та корисних знайомств 
у сфері біоенергетики.



Що ми 
робимо?

Чому це вигідно 
для вас?

Інформаційна
підтримка

Про діяльність

організовуємо публічні 
заходи: конференції, 
тренінги, семінари, робочі 
зустрічі;

підвищуємо рівень обізна-
ності громадян України 
щодо переваг біоенерге-
тики через сайт, соціальні 
мережі, дайджест;

співпрацюємо з медіа.

поширюєте інформацію 
про себе та компанію на 
сайті, в соціальних мере-
жах і дайджесті UABIO і 
маєте доступ до марке-
тингових програм, які 
просувають членів Асоціа-
ції, їх продукти;

берете участь у заходах 
Асоціації безоплатно або 
на пільгових умовах;

співпрацюєте з лояльни-
ми медіа як партнер Асо-
ціації.



Створення спілки Участь у розробці Національного 
плану дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року

Участь у розробці Енергетичної 
Стратегії України на період до 
2035 року

Звільнення від податку на 
викиди СО2 об’єктів, що спа-
люють біопаливо та біогаз;
Система електронної торгівлі 
твердим біопаливом;
«Зелений» тариф на електро- 
енергію, вироблену з біометану;
Реєстр виробництва та спожи-
вання біометану;
Критерії сталості для рідкого 
біопалива;
Державна підтримка вирощу-
вання енергокультур;
Конкурентний ринок теплової 
енергії.

Участь у розробці ухваленого 
Закону України щодо покра-
щення умов застосування 
«зеленого» тарифу для 
об'єктів біоенергетики

Участь у розробці ухваленого Закону 
України щодо стимулювання виробни-
цтва теплової енергії з альтернативних 
джерел із застосуванням тарифів на 
рівні 90% від газових

Участь у розробці Проєкту Закону України 
щодо конкурентного ринку 
теплової енергії

Участь у розробці Проєкту 
Закону України щодо запро-
вадження системи елек-
тронної торгівлі твердим 
біопаливом з метою ство-
рення прозорого ринку 
біомаси

Спільними зусилля-
ми UABIO та інших 
організацій «зеле-
ний» тариф не 
знижено для об'єк-
тів виробництва 
електричної енергії 
з біомаси та біогазу

Участь у розробці 
Проєкту Закону Украї-
ни щодо стимулюван-
ня вирощування 
енергетичних рослин

2013

2015

2018

2017

2019

2020+ 

2014

Результати UABIO



GREEN GREEN STAR GREEN GREEN STAR
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Членство керівника у зборах та обговореннях UABIO
Участь у загальних зборах UABIO та право голосу
Логотип у презентаціях, аналітиці та дайджесті UABIO
Доступ до досліджень, наукових робіт, експертних звітів 
та оцінок UABIO
Персональний експерт UABIO
Логотип та інформація про компанію/особу на сайті
Логотип/ім’я та прізвище (для фіз. осіб) 
на головній  сторінці сайту  
Публікація статті про досягнення компанії/інтерв’ю на   
сайті (аудиторія сайту 2000+ користувачів щомісяця)
Публікація на Facebook про досягнення компанії/інтерв’ю 
(аудиторія 8 000+ користувачів)
Розміщення айдентики на аналітиці, банерах UABIO
Безкоштовна участь у щорічній конференції
UABIO Biomass for Energy (300 учасників із 15 країн)
Розміщення банера та поширення промоматеріалів 
на ключових заходах UABIO 
Брендування продукції, розміщення логотипа 
на банерах та у буклетах ключових заходів 
Спеціальні умови партнерства в межах заходів UABIO
Пріоритетна участь компанії у міжнародних                               
і національних проєктах UABIO
Включення публікації про компанію/інтерв’ю до   
дайджесту (база розсилки: 7 000 профільних адрес) 
Окрема розсилка інформації про досягнення компанії
українським та іноземним фахівцям сфери       
біоенергетики (база розсилки: 7 000 профільних адрес)
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Для юридичних
осібЧленські внески 

*внесок сплачується щороку до 15 грудня



1 2

3

Ви заповнюєте коротку 
онлайн-форму

Наш консультант скон-
тактує з вами та надішле 
вам заяву про вступ і 
рахунок для сплати 
членського внеску

4
Ви сплачуєте рахунок 
відповідно до обраного 
пакету та надсилаєте 
заповнену та завірену 
заяву

Як стати партнером?

Отримуєте сертифікат 
про партнерство та 
співпрацю з UABIO

https://forms.gle/ziPFHSn1DBgJXoiM6


Створюємо умови
для розвитку вашого
бізнесу

+380444532856 www.uabio.orginfo@uabio.org




