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          ГОЛОВНІ НОВИНИ         ПОРЯДОК ДЕННИЙ БІЛЛОНИ 
 

УЗВ для промисловості – вже прийняте 
рішення у Норвегії! 

Завдяки послідовним зусиллям Біллони, уряд 
Норвегії вирішив перейти до наступного етапу 
реалізації для трьох проектів вловлювання і 
зберігання СО2 після їх техніко-економічного  
обґрунтування.  
 
Норвегія розірвала порочне 
коло бездіяльності стосовно 
УЗВ для промисловості 
“Сьогоднішнє рішення знаменує собою історичну 
подію та кінець порочного кола, який стримував 
прогрес у напрямку комерціалізації технології 
УЗВ у ЄС», - Йонас Хелсет, директор 
Європейського Офісу Біллони в Брюсселі. 
>>Далі 
 
Чому для повної декарбонізації 
індустрії міндобрив потрібне 
УЗВ:  
У виробництві мінеральних добрив найбільш 
важливим аспектом є використання аміаку. 
Розглянемо детальніше, як норвезька компанія 
Yara, найбільший у світі виробник аміаку, може 
зіграти провідну роль у глибокій декарбонізації 
європейського виробництва добрив. Уловлений 
СО2 з заводу транспортуватиметься морем до 
західного узбережжя Норвегії, де буде постійно 
зберігатися під морським дном. >>Далі 

 
Чому для повної декарбонізації 
цементної галузі потрібне УЗВ:  
Цементний завод Norcem у Бревіку, Норвегія, 
може стати першим цементним заводом у світі, що 
збирається повністю декарбонізуватися. 
Норвезький уряд планує транспортувати 
вловлений СО2 до спільного офшорного 
майданчика для постійного зберігання. Цементні 
заводи та інші вуглецевоємні підприємства 
навколо Північного моря також матимуть доступ 
до спільного сховища, що прискорюватиме 
індустріальну декарбонізацію та сприятиме 
успіхам в обмеженні глобального потепління. 
>>Далі 
 
Чому для зменшення викидів від 
спалювання відходів потрібне 
УЗВ:  
Для нейтралізації викидів СО2 шляхом посадки та 
збереження лісів з постійно зростаючого джерела 
викидів – спалювання відходів та виробництва 
енергії з відходів – потрібно було б посадити 30 
тис. м2 лісів. Завод зі спалення відходів Klemestrud 
в Осло відповідає за 20% викидів міста і є його 
найбільшим забруднювачем. Тут ми детальніше 
розглянемо потенціал УЗВ для повної 
декарбонізації сектору спалювання відходів. 
 >>Далі 

Конференція з нагоди звіту Біллони 
 

13 жовтня Біллона проводитиме конференцію з 
нагоди публікації звіту, на яку запрошені 
представники європейської промисловості, 
профспілкових організацій, а також регіональні та 
європейські політики, щоб поділитися власним 
підходом до декарбонізації промисловості, водночас 
зберігаючи конкурентоспроможність та інвестиції.  
>>Зареєструватися 
 
 

ІНШІ НОВИНИ 
 
 
Біллона ставить у центр уваги 
економічні вигоди електромобілів  
Протягом цьогорічного Європейського тижня 
мобільності Біллона вже другий рік поспіль провела 
випробовування електротаксі у Осло серед місцевих 
водіїв таксі, де автовиробники могли 
продемонструвати переваги своїх електромобілів, 
гібридів, водневих автомобілів та багатомісних авто 
на біопаливі.>>Далі 
 
COP22: Від Парижа до Марракешу  
Хоча ЄС мав намір стати лідером в оголошенні внесків 
для здійснення заходів, погоджених у рамках 
Паризької угоди, це ще не стало реальністю. Є надія, 
що Угода набуде чинності напередодні СО22. Деякі 
країни-члени ЄС ставлять цей процес під ризик. 
>>Далі 
 

  


