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ядерної політики і ядерної безпеки

ПІДТРИМКА

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

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

Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінки 
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.

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

Кінцевий термін подачі тез
1 серпня 2014 р.

Тези та доповіді, 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:

З усіх питань звертайтесь до Оргкомітету:
м. Київ, вул. Желябова, 2а, к. 234
Т./Ф.: +(38 044) 453 28 56, 456 94 62
Е-mail: conference@uabio.org

Детальніша інформація розміщена на сайті: 
www.biomass.kiev.ua/conference

Тетяна Желєзна
Інститут технічної теплофізики
НАН України
вул. Желябова, 2а
м. Київ, 03057
Україна
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Перше інформаційне
повідомлення

ОРГАНІЗАТОРИ

Біоенергетична асоціація України

Інститут технічної теплофізики 
Національної академії наук України

Науково-технічний центр "Біомаса"

Кінцевий термін подачі тез
1 серпня 2014 р.
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РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Українська, російська, англійська.
Буде організовано синхронний переклад усіх доповідей.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

Десята мІжнародна конференцІя “Енергія з біомаси” 
буде проводитися в залах Президії Національної 
академії наук України (вул. Володимирська, 55).

ПРОГРАМА

Програма конференції буде включати:
• Круглий стіл за участю представників влади та бізнесу
• Пленарні, усні та стендові доповіді
• Панельну дискусію та семінари

www.biomass.kiev.ua/conference www.biomass.kiev.ua/conference www.biomass.kiev.ua/conference

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Голова:

Георгій Гелетуха
Голова правління 
Біоенергетичної асоціації України, 
Зав. відділом Інституту технічної 
теплофізики НАН України, 
Директор НТЦ “Біомаса”

Співголови:
Олександр Домбровський
Народний депутат України, Голова міжфракційного 
депутатського об'єднання “За енергетичну 
незалежність України”, Верховна Рада України

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

Кейс Квант
Головний експерт, Netherlands Enterprise Agency, 
Нідерланди

Андрій Станев
Менеджер проектів, Спеціальне агентство
з відновлюваних ресурсів (FNR), Німеччина

Науковий секретар:
Тетяна Желєзна
Ст. наук. співр. Інституту технічної теплофізики НАН 
України, Зав. відділом НТЦ "Біомаса" 

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ювілейної Десятої 
міжнародної конференції "Енергія з біомаси", яка відбудеться в 
Києві 23-24 вересня 2014 року.

Економічно доцільний потенціал біомаси в Україні становить 
понад 30 млн. т у.п./рік (більше 15% потреб країни в енергії).  Вже 
зараз для виробництва енергії в Україні використовується 2,14 
млн. т у.п. біомаси на рік (1,2 % загального споживання 
первинних енергоресурсів).

Фактори, що сприяють розвитку біоенергетики в Україні:
- Досить висока ціна на природний газ (268,5 $/тис. м  на 
кордоні України).
- Дія «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з 
біомаси (мінімум 12,39 Євроцентів/кВт∙год).
- Прийняття Україною зобов'язань в рамках Енергетичного 
Співтовариства досягти 11 % ВДЕ в структурі валового кінцевого 
енергоспоживання в 2020 р.
- Розробка проекту Національного плану дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 р.
- Створення та активна діяльність Біоенергетичної асоціації 
України.

Фактори, які гальмують розвиток біоенергетики в Україні:
- Законодавчі бар'єри отримання «зеленого» тарифу для 
біоенергетики: некоректне визначення терміну «біомаса», 
необґрунтовані вимоги щодо місцевої складової проектів, 
низький «зелений» тариф на електроенергію, вироблену з 
біомаси та біогазу, відсутність «зеленого» тарифу для 
електроенергії з ТПВ. Відсутність прогресу в розгляді 
законопроекту № 2946 від 26.04.2013, який вирішує зазначені 
проблеми.
- Планування в проекті оновленої Енергетичної стратегії 
України на період до 2030 р. мізерно малого вкладу 
біоенергетики.
- Продовження практики субсидування внутрішніх цін на 
природний газ для населення та ЖКГ.
- Ускладнення норм проектування і будівництва об'єктів 
біоенергетики, віднесення їх до 5 -ої (вищої) категорії складності.

Ці та інші проблеми сектора біоенергетики України та можливі 
шляхи їх вирішення будуть обговорені на конференції, яка з 
2002 р. щорічно об’єднує близько 200 вітчизняних і зарубіжних 
фахівців.

Ми впевнені, що Десята конференція «Енергія з біомаси» буде не 
менш успішною і стане суттєвим кроком до широкої реалізації 
біоенергетичних проектів в Україні.

Голова оргкомітету конференції
Георгій Гелетуха

ТЕМИ

Ресурси біомаси: заготівля, переробка, 
транспортування і постачання біомасі лісової 
промисловості, сільського та комунального 
господарств, харчової промисловості. 
Енергетичні культури.
 
Дослідження і розвиток біоенергетичних 
технологій: спалювання, газифікація, піроліз, 
анаеробне зброджування, видобування і 
використання біогазу полігонів ТПВ, технології 
сумісного спалювання біомаси з традиційними 
паливами, виробництво рідких біопалив 
(біодизельне паливо,  біоетанол).
 
Пілотні, демонстраційні і комерційні 
проекти з використанням біомаси для 
виробництва енергії.
 
Питання законодавства, стратегії розвитку  
біоенергетики. Питання сталого розвитку і 
сертифікації біопалив.
 
Економічні, екологічні та соціальні аспекти 
біоенергетичних технологій.

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ОПЛАТА

Для участі в конференції необхідно заповнити 
реєстраційну форму, розміщену на сайті.

Організаційний внесок для учасников з України 
становить 120 Євро (без ПДВ). Оплата 
проводиться у гривнях по курсу НБУ на день її 
здійснення. Передбачена знижка 10 Євро при 
оплаті до 1 серпня 2014 р.

СПОНСОРСЬКА ПІДТРИМКА

Запрошуємо зацікавлені компанії до 
спонсорської підтримки конференції. Умови 
вказані на сайті у розділі "Спонсорство".
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