Українська Асоціація скрапленого газу LPG «УАСГ»
Ukrainian LPG Association ULPGA

Заснована в 2007 році. Представляє та захищає права та
інтереси національних і регіональних операторів ринку скрапленого газу в Україні в органах законодавчої та виконавчої влади
з метою сталого розвитку газової галузі LPG. УАСГ з 2012 року є
повноправним учасником Європейскої LPG Асоціації.
Асоціація співпрацює з міністерствами та відомствами
України, галузевими громадськими організаціями, Депутатами
Верховної ради України, учасниками ринку LPG, засобами масової інформації. Створює основну платформу для популяризації скрапленого газу в Україні. Наша команда знаходиться в Києві та Полтаві – це допомога Вам в будь-який час.

2

1

ДІАЛОГ З ВЛАДОЮ З ПОЗИЦІЇ
ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН.

СПРИЯННЯ ЗАЛУЧЕНЬ В СЕКТОР
СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ LPG ІНВЕСТИЦІЙ.

Зміна загальної процедури прийняття господарських, а також зовнішньо – і внутрішньополітичних рішень, що зачіпають інтереси
сектора скрапленого газу LPG. УАСГ прагне до
посилень громадських зв’язків з владою України, через введення практики круглих столів,
широких консультацій з громадськими корпоративними організаціями при прийнятті важливих стратегічних рішень.

Участь у виробленні та реалізації, спільно з
компаніями і підприємствами сектору LPG,
загальної політики в області залучення інвестицій в сектор скрапленого газу. Поглиблення робочих контактів з міжнародними
організаціями, зокрема з європейськими
профільними організаціями, які працюють
з LPG.

ДЕРЖАВНИЙ
ПРОТЕКЦІОНІЗМ.
В рамках взаємодії між владою
України та Українською Асоціацією скрапленого газу досягати
підтримки малого та середнього
бізнесу в секторі LPG. Функціонування експертної громадської
Ради і спеціалістів та професіоналів сектору скрапленого газу.
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УЧАСТЬ В ЗАКОНОТВОРЧІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ.
В розробці нормативних галузевих актів;
Внесення змін і поправок в
діюче законодавство;
Експертиза законодавчих
проектів.

ЕКСПЕРТИЗА ВСІХ СТРАТЕГІЧНИХ,
ПРАВОВИХ І ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ.

ПРОПАГАНДА НАУКОВО–ТЕХНІЧНОГО,
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ І ДОСВІДУ.

Урахування інтересів сектора скрапленого газу
LPG в Україні, посилення впливу корпоративної
позиції в процесі їх прийняття, участь в розробці та реалізації загальнодержавних програм для
забезпечення енергетичної безпеки України.

Організаційна участь у пропаганді і популяризації нових високих технологій для сектора LPG у
формі регіональних та міжнародних галузевих
конгресів, виставок, семінарів , майстер-класів та
науково-практичних конференцій.

УАСГ представляє інтереси українського ринку LPG в Європі
Українська Асоціація скрапленого газу ULPGA - це всеукраїнське договірне об’єднання підприємств і організацій, створене з метою сприяння
розвитку використання скрапленого газу в Україні.
Асоціація ще ніколи не була настільки важлива для ринку LPG. Головним завданням Асоціації УАСГ є, перш за все, моніторинг та допомога
українського ринку скрапленого газу в питаннях безперебійної експлуатації підприємств газової інфраструктури. Окремо, важливим для ринку
є популяризація продукту.
Українська Асоціація скрапленого газу ULPGA, є повноправним членом
AEGPL. Наші організації плідно та продуктивно співпрацюють вже
тривалий час. AEGPL підтримує ULPGA в його зусиллях по створенню
кращих умов розподілу газу по всьому ланцюжку в Україні. Ми
запевняємо, що галузь в змозі відповідати самим суворим стандартам
безпеки. Крім того, AEGPL здатна поділитися своїм досвідом з
членами ULPGA, оснастити Українську Асоціацію LPG знаннями та
досвідом при обговоренні проблем з українською владою.
«AEGPL пишається партнерством з ULPGA , сподівається і
надалі робити внесок у розвиток газової галузі в Україні».
Генеральний директор AEGPL
Самуєль Маубанк.
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УАСГ активно працює в головних напрямках розбудови
ринку та втілює політику стимулювання розвитку
сектору скрапленого газу.
УАСГ ПРОТИ ЗБІЛЬШЕННЯ НЕОБҐРУНТОВАНОГО ДОДАТКОВОГО ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ ЧЕРЕЗ:

УАСГ ділиться досвідом про сектор LPG
УАСГ- це інформаційний центр для ринку, який ділиться
досвідом найкращих експертів ринку України

• Акцизний податок.
• Додатковий податок на створення державних резервів нафтопродуктів за рахунок скрапленого газу.
•
•
•
•
•
•

УАСГ ПІДТРИМУЄ:

Зміни в Законі про альтернативні види палива. Визначення LPG альтернативним паливом.
Зміни в Законі про ОПН. Визначення як небезпечних об’єктів, починаючи з 50 т. зберігання.
Зміни в законі про нафту та газ. Ліквідація корупційних спецаукціонів на скраплений газ.
Розробку технічного регламенту на скраплений газ.
Створення нового Закону України про РРО
Ліквідацію податку на прибуток та перехід до податку на виведений капітал

УАСГ ПРОТИ:

• Внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення державного регулювання та адміністрування виробництва, імпорту, експорту та обігу пального в Україні.
Запровадження витратомірів.
• Ліцензування всіх етапів зберігання та реалізації скрапленого газу.

УАСГ ЗА РЕФОРМУВАННЯ:
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• Ліквідацію податкової міліції та створення
служби фінансових розслідувань.
• Державної фіскальної служби та митниці.
• Служби безпеки України та Прокуратури.

АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ТА СТАТИСТИКА

ПРЕС-РЕЛІЗИ

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ
УАСГ

УАСГ- ЦЕ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ РИНКУ,
ЯКИЙ ДІЛИТЬСЯ ДОСВІДОМ НАЙКРАЩИХ
ЕКСПЕРТІВ РИНКУ УКРАЇНИ.

ІНФОРМАЦІЯ НА ФЕЙСБУЦІ
СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ НА ЩОРІЧНОМУ
КОНГРЕСІ ULPGA

• Структур ринкового нагляду
• Державних будівельних стандартів
• Стандартів якості скрапленого газу
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«CONGRESS ULPGA»
Українська Асоціація скрапленого газу започаткувала проведення власного щорічного Конгресу «Congress ULPGA». Зростаючий український ринок скрапленого
газу потребує нового форуму по популяризації скрапленого газу на основі європейського досвіду. Головною метою є збільшити лояльність споживачів LPG до продукту. В пакет заходів об’єднаного форуму входять Асамблеї , як збори учасників
УАСГ та ринку, виставки у секторі LPG, технологічні конференції, майстер-класи
компаній, комерційні презентації в секторі скрапленого газу.
На Congress ULPGA запрошуються керівники міністерств та відомств
України, представники галузевих Асоціації, Депутати Верховної ради
України, учасники УАСГ та ринку LPG, ЗМІ. Congress ULPGA - це не тільки
корисні зустрічі, а й покращення інформативності про роботу УАСГ та
учасників ринку і влади.
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КОНГРЕС УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
«CONGRESS ULPGA»

В об’єктиві заходу будуть постійно висвітлюватися реформи в секторі, проблеми, які заважають працювати сектору, головні стимули для розвитку ринку та нові
підходи до сегментів LPG. Буде обговорюватися стан справ розробки нормативних документів в області дозвільної системи, направленої на спрощення проектування та забудови об’єктів газового господарства. Традиційно, на заході будуть представлені особливості забезпечення українського ринку скрапленим
газом, як імпортних та українських виробників LPG.
З поточними програмами та умовами форуму можна ознойомитись
на сайті:
www.congressulpga2018.com.ua та www.uasg.com.ua
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УАСГ започатковує проведення щорічної Всеукраїнської
технологічної конференції UTC LPG

Учасники Асоціації отримують такі преваги:

Мета: Ознайомлення учасників ринку з новинами на світовому та українському ринках технологій LPG. Охопити якнайбільше компаній мережевого та регіонального покриття. Допомогти бізнесу бути обізнаними в новинах та реформах, які останнім часом проводяться в державі. Дискутувати та донести свою позицію до інших
учасників ринку та державних органів влади. Запрошувати державних службовців
для діалогу та співробітництва.

Трейдери:
• Комплексна статистика ринку Європи та України
• Довідкова допомога
• Представництво інтересів в законодавчих та виконавчих органах влади
• Оновлення бізнесу , отримання найкращого досвіду в секторі LPG
• Участь в роботі бізнес-орієнтованих робочих груп та круглих столів ULPGA
• Безкоштовна участь у CONGRЕSS ULPGA
Компанії роздрібного ринку скрапленого газу та інвестори:
• Мониторинг європейского та українського законодавств
• Представництво інтересів на державному рівні
• Участь в роботі Робочої групи ULPGA з законодавчої та нормативно-правової
діяльності в секторі LPG України. Розробка та реформування Державних будівельних норм та нормативно правових актів України
• Участь в роботі Робочої групи з аналітики та статистики в секторі LPG України
• Лобіювання інтересів LPG на національному рівні
• Безкоштовна участь у CONGRЕSS ULPGA
Представники спеціалізованого обладнання та ГБО:
• Можливість розширення своєї мережі клієнтів та постачальників
• Користування аналітичною та статистичною інформацією
• Довідкова допомога
• Участь в роботі технічних робочих груп державних структур
• Участь в роботі Робочої групи з газотехнічних питань на ринку ГБО України
• Можливість вибору та безкоштовне розміщення виставкового обладнання
на CONGRESS ULPGA

Тематика: Стандарти, експлуатація та безпека в секторі LPG. Новини в українському законодавстві по відношенню до українського LPG. Популяризація та допомога бізнесу, яка працює в галузі LPG.
Аудіторія: Захід доступний по ціні для участі всіх фахівців, які працюють в секторі скрапленого газу України. Власники бізнесу, керівники компаній, проектанти,
будівельники, експлуатанти, керівники технічних служб, служб безпеки та охорони
праці, директори об’єктів газового господарства.
Формат заходу: Дискусійні панелі, доповіді, питання, презентації, круглі столи, висловлення точки зору, формування позиції окремих учасників та груп учасників ринку.
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В планах УАСГ до 2020 року обов’язкове реформування пакету Нормативноправових актів, Постанов Кабінету Міністрів України, Правил, Інструкції,
державних стандартів, які відносяться до сектору скрапленого газу України.
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ В УАСГ
НАЗВА КОМПАНІЇ _______________________________________________________________________________________________
СЕКТОР _____________________________________________________________________________________________________________
АДРЕСА __________________________________________________________________________________________________________
ПОШТОВИЙ ІНДЕКС ______________ МІСТО ________________________________________ КРАЇНА ___________________
ВЕБ САЙТ ________________________________________________________________________________________________________

КОНТАКТНА ОСОБА _____________________________________________________________________________________________
ПОСАДА _________________________________________________________________________________________________________
ТЕЛЕФОН ________________________________________________________________________________________________________
EMAIL ___________________________________________________________________________________________________________

КОРОТКИЙ ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Розмір членського внеску визначається щорічно, індивідуально,
згідно рішення Загальних Зборів Учасників Асоціації УАСГ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ
UKRAINIAN LPG ASSOCIATION

Україна, Київ
вул. Механізаторів 2, офіс 302
БЦ “Метрополія”
+38 (096) 329 22 83
+38 (067) 328 17 88
uasg@i.ua, uasg.com.ua
congressulpga@i.ua
congressulpga2018.com.ua

