
  

 

Міжнародна конференція 
«Енергія з біомаси 2017» 

 
19-20 вересня 2017 р. 

 
м. Київ, вул. Володимирська, 55 

 
ПРОГРАМА 

 

День 1 - Вівторок, 19 вересня 2017 р. 
 

8:30 – 9:30 Реєстрація учасників конференції 

9:30 – 10:00 Церемонія відкриття конференції 
 
Гелетуха Георгій Георгійович 
Голова конференції 
Біоенергетична асоціація України, 
Інститут технічної теплофізики НАН України 
 
Домбровський Олександр Георгійович 
Співголова конференції 
Народний депутат України,  в. о. Голови комітету ПЕК Верховної 
Ради України 
 
Савчук Сергій Дмитрович 
Співголова конференції 
Голова Держенергоефективності України 
 
Кейс Квант 
Співголова конференції 
Netherlands Enterprise Agency, Нідерланди 
 
Представники законодавчої та виконавчої влади 
 
Вручення професійних нагород "Золотий Міскантус"-2017 за 
внесок у розвиток української біоенергетики.  



10:00 – 11:00 Пленарне засідання 
 
1. Поточний статус та перспективи розвитку проектів з 
відновлюваної енергетики в Україні. 
Савчук С.Д. (Голова Держенергоефективності України, Київ, 
Україна) 
 
2. Законодавче забезпечення розвитку біоенергетики в 
Україні. 
Домбровський О.Г. (Народний депутат України, в. о. Голови 
комітету ПЕК ВР України)  
 
3. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні. 
Перспективи створення ринку біопалив. 
Гелетуха Г.Г. (Біоенергетична асоціація України, Інститут 
технічної теплофізики НАНУ, Київ, Україна) 
 

11:00 – 11:30 Кава-брейк 

11:30 – 13:00 Панельна дискусія: 
«Розвиток біоенергетики в Україні: успіхи та бар’єри. 
Перспективи створення ринку біопалив» 
 
Учасники дискусії: 
Гелетуха Г.Г. (Біоенергетична асоціація України) 
Домбровський О.Г. (Народний депутат України, в. о. Голови 
комітету ПЕК Верховної Ради України) 
Ремігіус Лапінскас (Президент Всесвітньої Біоенергетичної 
Асоціації) 
Корсакайте Д. (Проект USAID МЕР) 
Масліченко С. (ЕБРР, Україна) 
Майстришин В.Я. (Біоенергетична асоціація України) 

13:00 – 14:15 Обід 

14:15 – 16:00 Секція “Законодавство, стратегія розвитку, фінансування”  
 
Керівники секції: Ремігіус Лапінскас, Сергій Масліченко 
 
1. Глобальний статус біоенергетики і пропозиції щодо 
прискорення впроваджень. 
Ремігіус Лапінскас (Президент Всесвітньої Біоенергетичної 
Асоціації (WBA)) 
 
2. Міжнародний досвід конкурентних ринків біопалива. 
Корсакайте Діана (Проект USAID МЕР) 
 
3. Використання аграрної біомаси для виробництва енергії в 
Україні: досвід та бачення ЄБРР. 
Масліченко С. (ЕБРР, Україна) 
 
4. Використання сушарок на біомасі в сільському 
господарстві. 
Бернхард Лодер-Таучер (ICS ENERGIETECHNIK Gesellschaft 
mbH, Австрія) 
 



5. Фінансові механізми та їх реалізація у впровадженні 
біоенергетичних технологій в муніципальному секторі. 
Лященко В.О. (Проект ПРООН, Київ, Україна) 
 
6. Гранти та субсидії проти комерційного кредитування для 
проектів по використанню біомаси. 
Майкл Дево (IFC, UNDP, Україна) 
 
7. Які зміни несе новий Закон України про ринок електричної 
енергії для відновлюваної енергетики 
Петров Я.А. (юридична фірма Астерс, Київ, Україна) 
 
 
8. Створення конкурентного ринку біопалив в Україні. 
Желєзна Т.А., Пастух А.В. (АВЕ, Інститут технічної теплофізики 
НАН України, Київ, Україна) 
 

16:15 – 16:45 Кава-брейк 

16:45 – 18:00 Секція “Виробництво теплової і електричної енергії з 
твердої біомаси” 
 
Керівники секції: Дайнюс Чапскас, Костянтин Богатов 
 
1. Ефективні технології зі спалювання біомаси в ТЕЦ. 
Дайнюс Чапскас (ТОВ Енерстена Україна, Біоенергетична 
асоціація України, Київ, Україна) 
 
2. Сучасні технології отримання теплової та електричної 
енергії з альтернативних видів палива в тому числі ТВП 
(тверді побутові відходи). 
Крігер Л.Ф. (Енергохолдинг «Крігер», Біоенергетична асоціація 
України, Київ, Україна) 
 
3. Оновлене портфоліо парових турбін Siemens для 
електростанцій на біомасі. 
Балаба Олексій (ДП «Сіменс Україна», Біоенергетична 
асоціація України, Київ, Україна) 
 
4. Виробництво енергії з біомаси енергетичних рослин. 
Богатов К.В. (ТОВ «Салікс Енерджі», Біоенергетична асоціація 
України, Київ, Україна) 

 

18:00 – 20:00 Фуршет 

 
День 2 - Середа, 20 вересня 2017 р. 
 

9:00 – 10:30 Пленарна секція 
 
Керівники секції: Юрій Матвєєв, Бернхард Лодер-Таучер 
 
1. Стан біогазового ринку України, невикористані 
можливості. 
Матвєєв Ю.Б. (Біоенергетична асоціація України, Інститут 



технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна) 
 
2. Практичні приклади виробництва тепла та електроенергії з 
біомаси. 
Бернхард Лодер-Таучер (ICS ENERGIETECHNIK Gesellschaft 
mbH, Австрія) 
 
3. Можливості використання біомаси в централізованому 
теплопостачанні на прикладі м. Бахмут. 
Крамар В.Г. (Біоенергетична асоціація України, Інститут технічної 
теплофізики НАН України, Київ, Україна) 
 
 

10:30 – 11:00 Кава-брейк 

11:00 – 13:00 Секція "Виробництво теплової і електричної енергії з твердої 
біомаси” 
 
Керівники секції: Станіслав Ігнатьєв, Максим Сисоєв 
 
1. Практичні регуляторні та юридичні аспекти реалізації 
проектів з використанням біомаси та біогазу. 
Cисоєв М.О. (Юридична фірма Dentons, Київ, Україна) 
 
2. Досвід та подальші плани використання біопалив в 
централізованому теплопостачанні м. 
Кам’янець-Подільський 
Гордійчук В.Г. (КП "Міськтепловоденергія", м. 
Кам’янець-Подільський, Україна) 
 
3. Національна складова, як фактор окупності проектів. 
Зозуля Дмитро (Renergo, Київ, Україна) 
 
4. Можливості  енергетичного використання місцевої 
біомаси у Ширяївському районі Одеської області 
Савич В.С., Драгнєв С.В. (КП "Одеська обласна енергозберігаюча 
компанія", Одеса; ТОВ "Біомаса Карбон", Київ, Україна) 
 
5. Реальні кейси біогазових проектів: від біогазового 
кооперативу до Енергонезалежної громади. 
Ігнатьєв С.Є. (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харківський район, с. 
Докучаєва, Україна) 
 
6. Виробництво біопалива – брикетів з соломи за польською 
технологією Asket. 
Лисецька Н.В. (ТОВ «АмеліАрт Україна», м. Вінниця, Україна) 
 
7. Досвід спалювання біогазу в потужних промислових 
котлах. 
Марасін О.В. (Інститут газу НАН України, Київ, Україна) 
 

13:00 – 14:15 Обід 

14:15 – 16:00 Секція "Виробництво і використання біогазу” 
 



Керівники секції: Юрій Матвєєв, Криволапов О.М. 
 
1. Роль державного стимулювання в розвитку біогазового 
сектора України. До і після прийняття зеленого тарифу на 
біогаз. 
Епштейн Ю.М. (Аккорд Лтд., Харків, Україна) 
 
2. Досвід експлуатації великих біогазових установок на 
цукрових заводах України. 
Криволапов О.М. (Агропромхолдинг «Астарта-Київ», Україна) 
 
3. Пелети соломи або силосна кукурудза для анаеробного 
зброджування. 
Віллем Ян Остеркамп (Oosterkamp Oosterbeek, Нідерланди) 
 
4. Перспективи виробництва біогазу з соломи. 
Кучерук П.П. (НТЦ «Біомаса», Інститут технічної теплофізики 
НАН України, Київ, Україна) 
 
5. Біогазові проекти ПАТ «МХП». Результати експлуатації та 
перспективи розвитку. 
Тракслер І.С. (ПАТ “Миронівський хлібопродукт”, EcoEnergy, 
Україна) 
 
6. Досвід експлуатації біогазової установки в ТОВ Даноша. 
Перспективи розвитку. 
Кальковець Іван (ТОВ Даноша, Україна) 
 
7. Біоподрібнювач поперечного потоку Bio-QZ – 
найефективніше рішення переробки органічних відходів для 
біогазових станцій. 
Барсуков А.Б. (ТОВ «Агробудівельний Альянс «АСТРА», Чабани. 
Україна) 
 

16:00 – 16:30 Кава-брейк 

16:30 – 18:00 Секція "Ресурси біомаси і її підготовка" 
 
Керівники секції: Василишин Р.Д., Драгнєв С.В. 
 
1. Ресурсний потенціал деревної біомаси в лісах України та 
його стале використання 
Василишин Р.Д. (НДІ лісівництва та декоративного садівництва  
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України, Київ, Україна) 
 
2. Проект AGROinLOG: Можливості для імплементацій 
Інтегрованих  логістичних центрів для біомаси  в Україні. 
Калюжний  Олександр (УКАБ, Київ, Україна) 
 
3. Можливості використання деревини від обрізки та 
видалення багаторічних сільськогосподарських насаджень в 
енергетичних цілях в Україні. 
Драгнєв С.В., Гайдай О.І (НТЦ "Біомаса", Інститут технічної 
теплофізики НАН України, Київ, Україна) 
 



4. Тенденції споживання твердих біопалив в побутовому 
секторі України за 2005 - 2015 роки. 
Антоненко В.О., Гелетуха Г.Г., Радченко С.В., Зубенко В.І. (НТЦ 
«Біомаса», Київ, Україна) 
 
5. Гармонізація європейських стандартів у сфері 
сертифікації альтернативних моторних палив. 
Лютий О.С. (ОС Промстандарт, Київ, Україна) 

18:00 – 18:10 Церемонія закриття 
 
Заключне слово:  
Георгій Гелетуха Голова конференції 
Кейс Квант Співголова конференції 

 


