
 

Семінар «Співробітництво в сфері біоенергетики Україна – Нідерланди» 

середа, 21 вересня 2016 р., 9:00–17:00 
 
Місце проведення: Київ, вул. Володимирська, 55, Секційна-зала, 3 поверх 
Мета семінару: Використання біомаси у централізованому теплопостачанні 
 
Україна зіткнулася з серйозними енергетичними проблемами, і біомаса може зробити істотний 
внесок у виробництво теплової енергії, електроенергії та біопалив. Україна, як і Нідерланди, 
перебуває у пошуку високоякісних і надійних альтернатив для досягнення більшої незалежності 
від традиційних джерел енергії. Нідерланди можуть бути ідеальним партнером України для 
співпраці у сфері підвищення рівня використання потенціалу виробництва надійної та 
високоякісної енергії з біомаси. У порівнянні з іншими країнами, Нідерланди скористались 
викликами для виявлення можливостей та комплексних рішень. Голландські компанії мають 
великий досвід дослідження та промислового впровадження різних біоенергетичних технологій: 
анаеробного зброджування, прямого спалювання, сумісного спалювання, отримання енергії з 
відходів, виробництва біопалива та розвитку біо-орієнтованої економіки загалом. 
 
Учасники семінару матимуть можливість відвідати міні-клас на тему «Як зробити бізнес у сталій 
енергетиці», що проводитиме Жак Базен, професор Університету прикладних наук Саксіон, 
Нідерланди. На цьому заході можна буде дізнатися про успішні бізнес моделі для компаній, що 
працюють у сфері сталої енергетики, відпрацювати проблемний аналіз у даному секторі, розробити 
власну бізнес модель за допомогою канви бізнес моделі Алекса Остервальда. 
 
Загалом семінар буде присвячений вивченню можливостей співпраці для розробки спільних 
біоенергетичних проектів в секторі теплопостачання на рівні муніципалітетів. Висловити свою 
зацікавленість та прийняти участь у індивідуальних В2В бізнес зустрічах (метчмейкінг) 
запрошуються українські компанії, державні установи та представники муніципалітетів. 
 

ПРОГРАМА 
Час Доповідач Тема 
9:00 Реєстрація учасників, ранкова кава 
9:30 Каролін Спаанс, Радник з аграрних питань, 

Посольство Королівства Нідерландів в 
Україні 

Привітання, відкриття 

9:35 Сергій Савчук, голова Державного агентства 
з енергоефективності та енергозбереження 
України 

Привітання 

9:40 Вільям Мааскант,  
EES, директор 

Партнери у бізнесі. Виробництво енергії 
з біомаси в Україні 

9:55 Віллі Байен,  
KARA Energy Systems B.V., міжнародні 
продажі 

Теплопостачання з використанням 
наявної біомаси 

10:10 Андрій Кирчів, Виконавчий директор 

асоціації Енергоефективні міста України 
Енергоефективні міста України і 
проблеми та рішення для виробництва 
енергії з біомаси 

10:25 Георгій Гелетуха, Голова правління 
Біоенергетичної асоціації України 

Розвиток біоенергетики в 
муніципальному секторі України 

10:40 Кава-брейк 
11:00 Кейс Квант, Старший експерт з 

біоенергетики та біоекономіки, 
Теплопостачання на біомасі у 
промисловості та муніципалітетах 



 

Нідерландська Агенція Підприємств, 
Міністерство економіки Нідерланди 

Нідерландів 

 Приклади співробітництва України й Нідерландів 
11:15 Вольтер Ельберсен, Вагенінгенський 

університет, старший науковий 
співробітник в сфері біоенергетики 

Стале виробництво біомаси в регіонах 

11:30 Ґерхард Мьоген, BTG-BTL/Empyro, 
генеральний директор 

Піроліз для підвищення цінності 
біомаси в Україні 

11:45 Вільям Мааскант/Андрій Єфімов, EES Розробка проекту з локального 
теплопостачання в Одесі 

12:00 Володимир Лященко, Координатору проекту 
UNDP «Розвиток та комерціалізація 
біоенергетичних технологій у 
муніципальному секторі в Україні» 

Перспективи і проблеми використання 
біомаси в системах комунального 
опалення та гарячого водопостачання в 
Україні 

12:15 Сергій Швайка, перший заступник міського 
голови, м. Миргород 

Досвід м. Миргород Полтавської області 
у впровадженні теплопостачання на 
біомасі 

12:30 Обід 
14:00 – 
15:30 

МЕТЧМЕЙКІНГ 
 

(B2B зустрічі тет-а-тет, обговорення 
проектів між компаніями (по 15 
хвилин) 

15:30 – 
17:00 

Жак Базен, Університет прикладних наук 
Saxion, Нідерланди 

Міні-Клас: Підприємництво і розробка 
проектів, інструкція для ефективної 
розробки проектів в Україні 

17:00 Закриття семінару 
 

Умови участі у семінарі. 
 
Участь у семінарі виключно за умови попередньої РЕЄСТРАЦІЇ електронною поштою. Участь 
безкоштовна. Якщо ви бажаєте взяти участь, будь ласка, до 14 вересня висловіть свою 
зацікавленість, відправивши повідомлення електронною поштою за наступними контактами 
(одночасно):  
 
для Юлії Соколовської (координатор програми, Biobased Energy Ukraine): ys@biobased-ukraine.nl та 
Олександри Трибой (консультант, НТЦ «Біомаса») tryboi@biomass.kiev.ua. 
 
У листі вкажіть, чому Ви зацікавлені взяти участь у семінарі, та Вашу посаду у організації, яку Ви 
представляєте. Кількість місць є обмеженою, тому перевага надаватиметься тим учасникам, що 
мають конкретні бізнес-пропозиції для голландських компаній.  
 
Підтвердження Вашої участі буде надіслано електронною поштою. 
 
Всі потенційні учасники з України повинні відправити свій бізнес-профіль до 15 вересня 
Олександрі Трибой, для того, щоб голландські учасники могли вирішити, з ким зустрітися. 
Представники голландських компаній також представлять свої профілі, з яких українські учасники 
семінару зможуть обрати партнерів для проведення переговорів.  
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