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Перше інформаційне
повідомлення

Кінцевий термін подачі тез

31 липня 2013 р.

Вимоги до тез доповідей

Тези доповідей будуть опубліковані на CD
двома мовами - українською чи російською і
англійською.

Тези, що подаються на конференцію, повинні
містити: відповідний номер тематики конфе-
ренції (див. вище теми 1-5); назву доповіді;
прізвища та контактну інформацію всіх авто-
рів (організація, тел., e-mail) із зазначенням
одного автора для листування; мету роботи;
результати та висновки.

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторін-
ки формату А4 (1 стор. для українського чи
російського + 1 стор. для англійського тексту).
При наборі використовуйте шрифт Times New
Roman 11 пт з одинарним інтервалом.

Кінцевий термін подачі тез
31 липня 2013 р.

Тези та доповіді українською чи російською та
англійською мовами, а також ілюстративні
матеріали презентацій будуть записані на
компакт-диску та надіслані всім учасникам
після конференції.

Листування
Тези доповідей та заповнену реєстраційну
форму учасника направляти (переважно) по e-
mail: conference@uabio.org

або поштою за адресою:
Тетяна Желєзна
Інститут технічної теплофізики
НАН України
вул. Желябова, 2а
м. Київ, 03057
Україна

З усіх питань звертайтесь до Оргкомітету:

м. Київ, вул. Желябова, 2а, к. 234

Тел./Факс: +(044) 453 28 56, 456 94 62

Факс: +(044) 456 60 91

Е-mail: conference@uabio.org

Детальніша інформація розміщена на сайті
конференції.

За підтримки:
Міністерства енергетики та вугільної промисло-

вості України

Міністерства регіонального розвитку, будівницт-

ва та житлово-комунального господарства

України

Міністерства аграрної політики та продовольства

України

Державного агентства з енергоефективності та

енергозбереження України

Державного агентства з інвестицій та управління

національними проектами України

Державного агентства лісових ресурсів

України

Комітету Верховної Ради України з питань

паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики і ядерної безпеки
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Звернення голови

Програма
Програма конференції буде включати:

• Пленарні доповіді

• Усні та стендові доповіді

• Круглі столи та семінари

Теми

1. Ресурси біомаси: Заготівля, переробка,
транспортування і постачання біомаси
лісової промисловості, сільського та кому-
нального господарств, харчової промисло-
вості. Енергетичні культури.

2. Дослідження і розвиток біоенергетич-
них технологій: Спалювання, газифіка-
ція, піроліз, анаеробне зброджування,
видобування і використання біогазу полі-
гонів ТПВ, технології сумісного спалю-
вання біомаси з традиційними паливами,
виробництво рідких біопалив (біодизель-
не паливо, біоетанол).

3. Пілотні, демонстраційні і комерційні
проекти з використанням біомаси для
виробництва енергії.

4. Питання законодавства, стратегії роз-
витку: Законодавство та стратегії розвит-
ку біоенергетики в Україні та в світі.
Питання сталого розвитку і сертифікації
біопалив.

5. Економічні та екологічні аспекти біо-
енергетичних технологій: Інвестиції та
економіка, соціальні аспекти, зниження
викидів СО2.

Місце проведення конференції

Дев`ята міжнародна конференція
“Енергія з біомаси” буде проводитися в залах
Президії Національної академії наук України
(вул. Володимирська, 55). Проведення кон-
ференції у центрі Києва дозволить учасникам
поєднати  конструктивну роботу з відвіду-
ванням видатних культурних та історичних
пам’яток Києва - міста з більш ніж 1500-річ-
ною історією.

Організаційний комітет
Голова

Георгій Гелетуха
Голова правління Біоенергетичної
асоціації України,
Завідувач відділом Інституту 
технічної теплофізики НАН України,
директор НТЦ "Біомаса"

Співголови:

Йенс Бо Холм-Нільсен
Голова Біоенергетичного Центру
Ольборзького університету, Данія

Кейс Квант
Головний експерт, NL Agency,
Нідерланди

Науковий секретар

Тетяна Желєзна
Ст. наук.співр. Інституту технічної
теплофізики НАН України, 
зав. відділом НТЦ "Біомаса"

Робочі мови конференції

Українська, російська, англійська.
Буде організовано синхронний переклад

доповідей.

Реєстрація та оплата

Для участі в конференції необхідно
заповнити реєстраційну форму, розміщену
на сайті конференції. Форма також може
бути надіслана учасникам за вимогою.

Організаційний внесок для учасників з
України, що включає участь у всіх заходах
(в тому числі кава-брейки, обіди та фуршет)
і отримання матеріалів конференції, стано-
вить 120 євро (включаючи ПДВ). Оплата
проводиться у гривнях по курсу НБУ на день
її здійснення. Передбачена знижка 10 євро
при оплаті до 1 серпня 2013 р.

Спонсорська підтримка

Запрошуємо зацікавлені компанії до спон-
сорської підтримки конференції. Умови вказані
в розділі "Інформація для спонсорів" на сайті
конференції.

Щиро запрошуємо усіх взяти участь у
роботі чергової Дев’ятої міжнародної конфе-
ренції “Енергія з біомаси”, яка відбудеться в
Києві 24-25 вересня 2013 року.

Економічно доцільний енергетичний
потенціал біомаси в Україні становить більше
30 млн. т у.п./рік (до 15% потреб країни в
енергії). Вже зараз для виробництва енергії
в Україні використовується 1,6 млн. т у.п.
біомаси на рік (1,2% загального енергоспо-
живання).

Фактори, що сприяють розвитку біоенер-
гетики в Україні:

- «Зелений» тариф на електроенергію,
вироблену з біомаси (мінімум 12,39
євроцентів/кВт∙год).

- Зростання цін на природний газ на кор-
доні України (середня ціна за 2012 рік – 425
$/1000 м3).

- Прийняття Україною зобов’язанння в
рамках Енергетичного Співтовариства по
досягненню 11% ВДЕ в структурі загального
енергоспоживання у 2020 році.

Фактори, що гальмують розвиток біоенер-
гетики в Україні:

- Прийняття Закону України №5485-VI від
20.11.2012, який встановлює дуже низький
«зелений» тариф на електроенергію, вироб-
лену з біогазу, уводить необґрунтовані вимо-
ги щодо місцевої складової проектів та неко-
ректне визначення терміну «біомаса».

- Планування в проекті оновленої
Енергетичної стратегії України на період до
2030 року мізерно малого внеску біоенерге-
тики.

- Продовження практики субсидіювання
внутрішніх цін на природний газ для насе-
лення і ЖКГ.

Ці та інші нагальні проблеми сектору біо-
енергетики України та шляхи їх подолання
будуть обговорені на конференції. 

В попередніх конференціях проведених у
2002-2012 роках прийняли участь близько
200 вітчизняних та закордонних фахівців.
Ми впевнені, що Дев’ята конференція
«Енергія з біомаси» буде не меншою за мас-
штабом та стане черговим кроком до широ-
кої реалізації біоенергетичних проектів в
Україні.

Голова оргкомітету конференції
Гелетуха Георгій
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