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Найбільша
біоенергетична
конференція
в Україні та
Східній Європі!
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BIOMASS FOR ENERGY 2020
Чому варто взяти участь?
2 дні
300+ учасників
15+ країн
60 спікерів
доступ до усіх презентацій
і матеріалів конференції
6 профільних секцій

Дискусії за участю
представників влади та бізнесу
Нетворкінг, обмін контактами
Семінар проєкту Horizon2020
BIOFIT про переобладнання
котелень і ТЕЦ з викопного
палива на біомасу
Вечірня програма — фуршет
Це нагода дізнатися про актуальні
тренди розвитку біоенергетики,
налагодити співпрацю з
провідними фахівцями галузі

Учасники
Бізнес: виробники обладнання та
біопалив, власники біопаливних
котелень, ТЕЦ та біогазових
комплексів
Фінансові організації: банки,
інвестиційні фонди

Влада: представники профільних
міністерств і комітетів ВРУ,
місцевих адміністрацій, органів
місцевого самоврядування
Науковці, громадські організації,
медіа

Організаційний комітет
Голова

Науковий секретар

Георгій Гелетуха

Голова правління
Біоенергетичної асоціації України

Тетяна Желєзна

Пров. наук. співр. ІТТФ
НАН України

Співголови

Сергій Масліченко

Заступник Міністра енергетики
та захисту довкілля України

Сильвія Кох-Копишко

Президент правління Спілки
виробників та роботодавців
біогазової промисловості (UPEBI),
Польща

Олександр Домбровський
Голова правління громадської
спілки Global 100 RE Ukraine

uabioconf.org
Біоенергетика
на 360 градусів
Виробництво теплової та
електричної енергії з біомаси,
біогазу, побутових відходів
Виробництво та використання
тріски, пелет, брикетів,
біоетанолу, рідких біопалив
Використання агробіомаси та
вирощування енергетичних
культур
Законодавство
Фінансування проєктів
Успішні кейси
Світовий досвід
Бар’єри, стимули та тренди

У фокусі в 2020
Розвиток біоенергетики в умовах
низьких цін на природний газ
Біоенергетика та український
Green Deal
Агробіомаса — майбутнє
біоенергетики України
Аукціони vs зелені тарифи. Куди
йти біоенергетичним проєктам?
Біометан vs зелений водень. Що
буде експортувати Україна?
Нове в біоенергетиці України:
біоетанол, біометан, енергія
побутових відходів, енергетичні
плантації, рештки кукурудзи як
паливо
Успішні кейси і технології

Чому біоенергетика?

Біоенергетика – це 70%
усіх ВДЕ в Україні

Енергетичною стратегією України
до 2035 року передбачене
зростання частки біопалив
до 11 млн т н.е./рік

«Зелений» тариф на
електроенергію з біомаси та
біогазу не знижено до 2029 року

Біомаси в Україні достатньо, щоб
замістити весь імпортний газ та
вугілля

У 2018 році біоенергетика
замістила 3,2 млн т н.е./рік –
еквівалент 4 млрд м³/рік
природного газу

Відповідно до української Green
Deal у планах досягти виробництва
60% енергії з відновлюваних
джерел до 2050 року

Запрошення для спікерів
Щоб подати заявку для виступу на
конференції, необхідно заповнити
реєстраційну форму та надіслати
нам тези доповіді відповідно до
наведених на сайті умов:
www.uabioconf.org

Дедлайн подачі заявок і тез
для спікерів
1 серпня 2020 р.

300+ учасників
15+ країн
60 спікерів

Дата:

29-30 вересня 2020
Місце:

Готель «Прем’єр Палац»,
бул. Т. Шевченка/вул.
Пушкінська, 5-7/29, м. Київ,
Україна
Вартість участі:

4 500 грн

за умови оплати
до 31 серпня 2020 р.

5 000 грн

за умови оплати
з 1 вересня 2020 р.

Реєстрація онлайн:

uabioconf.org
Мови конференції:

Англійська, українська,
російська. Передбачений
синхронний переклад

Ми на зв’язку
+38 (044) 453 28 56
conference@uabio.org
вул. Марії Капніст, 2-А,
к. 234, м. Київ, Україна

За підтримки: Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження, Міністерства розвитку громад та територій України, Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг,
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування

