Дата: 19 вересня 2017 р. (вівторок), 10:00 – 17:00 (Форум починається після церемонії
відкриття міжнародної Конференції «ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017»)
Місце проведення: Україна, Київ, вул. Володимирська, 55, Секційний Зал на 3-му поверсі
Мета форуму: Сприяння сталому використанню біомаси та біопалива у секторах
теплопостачання та транспорту України
Україна зіткнулася зі значними викликами у секторі енергетики, і біомаса як енергетичний
ресурс може зробити суттєвий внесок у виробництво теплової енергії, електроенергії та
біопалив. Нідерландські компанії мають досвід дослідження, розробки і впровадження всіх
біоенергетичних технологій (у т.ч. пряме спалювання, сумісне спалювання, анаеробне
зброджування, виробництво енергії з відходів), а також досвід розвитку біоекономіки. Форум
присвячений пошуку можливих шляхів співробітництва для розробки спільних проектів,
спрямованих на стале використання біомаси як палива.
Цільова група форуму включає профільні українські компанії, державні установи, аграрні
компанії та муніципалітети.
Програма форуму охоплює дві тематики. Протягом першої сесії будуть представлені та
обговорені питання використання твердої біомаси для виробництва теплової енергії. Теми
дискусії: ресурси біомаси, забезпечення якості, сталість, сертифікація та підтримка ринку за
допомогою податкових пільг або державних субсидій.
Друга частина форуму буде присвячена питанням використання відходів цукрового буряку та
іншої сільськогосподарської біомаси для виробництва рідких біопалив, призначених для
застосування у секторах теплопостачання та транспорту.

ПРОГРАМА (попередня)
Час

Тема

9:30

Доповідач
Реєстрація та вітальна кава


Вітання та відкриття форуму


10:00


Міністерство аграрної політики /
Міністерство економіки (узгоджується)
Радник з питань сільського
господарства, Посольство Королівства
Нідерланди в Україні, Каролін Спаанс
Голова Державного агентства з
енергоефективності та
енергозбереження України Савчук
Сергій Дмитрович

10:10

Нідерландський державно-приватний проект PIB
«Biobased Energy Україна»

Ханс ван Клінк, PIB Bioenergy Ukraine

10:25

Аспекти створення додаткової вартості ланцюжків
енергетичного використання біомаси

Вольтер Ельберсен, WUR

10:40

Ринкові умови для виробництва теплової енергії з
твердої біомаси в Україні

Юрій Шафаренко, Держенергоефективності
(узгоджується)

Перерва на каву

11:00
11:30

Стандартизація та сертифікація твердого біопалива Кейс Квант, RVO

11:45

Трансформація аграрних відходів у біоенергетику
(ТЕЦ на трісці та соломі, біогаз)

Pro-energy та HoSt BV

12:00

Програма стимулювання інвестицій в
енергоефективність, співробітництво з Укргазбанк

IFC

12:15

Результати ТЕО піролізу біомаси в умовах України

Жерар Магген, Empyro

Створення додаткової вартості біомаси в Україні

Українська компанія-розробник проектів або
муніципалітет

Створення бізнесу на вартісних ланцюжках

Жак Базен, Saxion University

12:30
12:45

Обід

13:00

Спілкування учасників протягом перерви на обід
14:15

Розробка законодавства у сфері рідких біопалива
в Україні та створення ринку для біоетанолу

Олена Ленська, Держенергоефективності
(узгоджується)

14:30

Уведення цукрового буряку до сівозмін с/г
культур

Вольтер Ельберсен, WUR

14:45

Переробка цукрового буряку та виробництво
біоетанолу

Ханс ван Клінк,
Dutch Sustainable Development BV (DSD)

15:00

Результати ТЕО виробництва біоетанолу

Олексій Криволапов, Астарта

Потенціал розвитку цукрового буряківництва

Інститут енергетичних культур та цукрових
буряків (узгоджується)

Перспективи виробництва рідких біопалив в
Україні

UkrSpirit (узгоджується)

15:15
15:30

Перерва на каву

15:45
16:00

Переговори/ майстер-клас

17:00

Закриття форуму

Просимо зацікавлених учасників форуму з української сторони надіслати свої бізнес-профілі
організаторам (НТЦ «Біомаса») на tryboi@biomass.kiev.ua до 1 вересня 2017 р. На основі цих бізнес-профілів
голландські учасники форуму сформують свої плани переговорів з українськими компаніями.

