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BIO-PROM: Сприяння сталому виробництву та використанню 

енергії з біомаси в Україні 

 

27 березня 2015 р. 

 

Практичний семінар зі скорочення викидів 

парникових газів 
 

Організатор:  Спеціальне агентство з питань відновлювальних 

ресурсів (FNR), Леся Миколаївна Матіюк 

 

Місцеві організатори: Міністерство аграрної політики та продовольства України,      

Департамент енергетики та альтернативних видів палива; 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН 

України. 

Учасники:  Фахівці та експерти в галузі альтернативних видів біопалива,  

наукові співробітники НААН України. 

Адреса:  м. Київ, вул. Клінічна, 25. 

   

 

 

Україна підписала Договір про Асоціацію із ЄС та намагається гармонізувати 

законодавчі та виконавчі процеси із існуючими завданнями Європейського Союзу.  

У галузі вирішення питань захисту навколишнього середовища головним 

пріоритетом стала адаптація та виконання засад, що прописані у 28 директиві 

Європейського Парламенту та Ради про заохочення до використання енергії, 

виробленої з відновлювальних джерел. Перш за все це стосується розробки 

національних механізмів скорочення викидів парникових газів та відповідності 

виробництва рідких та транспортних біопалив.  Для розробки механізмів розрахунку 

та схем звітності по скороченню парникових газів українським експертам потрібно 

знати про досвід у цьому напрямку, що накопичився у країнах ЄС із 2009 року. 

Ознайомитись із досвідом Німеччини ми пропонуємо Вам у межах спільного 

заходу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Інституту 
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біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН України та Спеціального Агентства 

з відновлювальних ресурсів Німеччини, що відбудеться 

27 березня 2015р. о 10.00 год.  в м. Києві. вул. Клінічна 25.  

В малому актовому залі Інституту біоенергетичних культурі цукрових буряків 

НААН України.  (Участь у заході  безкоштовна) 

Практичний семінар проводиться у рамках програми підвищення кваліфікації у 

галузі біоенергетики проекту BIO-PROM (www.bio-prom.net), координатором якого 

виступає Федеральне Агентство з відновлювальних ресурсів Німеччини.  

BIO-PROM являє собою проект «Підтримки сталого виробництва та 

використання енергії з біомаси в Україні». Проект фінансується федеральним 

міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки 

ядерних реакторів Німеччини (BMUB) у рамках міжнародної ініціативи за хисту клімату 

(IКI). Спеціальне агентство з питань відновлювальних ресурсів (FNR) координує 

роботу проекту BIO-PROM у тісній співпраці з німецькими, російськими та 

українськими партнерами. 

З метою підтримки існуючих ініціатив та налагодження нової плідної співпраці, 

проект BIO-PROM зосереджується на: 

• розробці перспективних проектів у сфері біоенергетики, включаючи аналіз рамкових 

умов та консультування партнерів в Україні;  

• підтримці трансферу технологій та сприяння у пошуках фінансування для окремих 

пілотних проектів; 

• стимулюванні сталого виробництва та використання енергії з біомаси у межах 

комплексної програми підвищення кваліфікації фахівців даної області; 

 

Щоб підтвердити свою учать у практичному семінарі, просимо Вас до 

25 березня 2015 р. звернутись до оргкомітету:  Email: hmy@ukr.net  

Тел.: 044-275-53-55; моб. 0965456453. 

 

Чекаємо Вас на заході! 
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ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

 

П’ятниця, 27 березня 2015 р. 

 

Практичний семінар з пом'якшення наслідків викидів парникових 

газів 

 

 
10:00 

 

Вітальне слово організаторів практичного семінару 

Від міністерства 
аграрної політики та 

продовольства 
України; Інституту 
біоенергетичних 

культур і цукрових 
буряків НААН України. 

 

10:15-10:30 Стан та проблеми викидів парникових газів в 
Україні 

Микола 
Володимирович Роїк 

10:30-11:15 Скорочення парникових газів – RED та її 
впровадження у ФРН 

Леся Миколаївна 
Матіюк , FNR 

11:15-12:15 Методи підрахунку зменшення викидів парникових 
газів через використання біогенних палив 
(твердих, рідких, газоподібних) 

Леся Миколаївна 
Матіюк , FNR 

12:15-13:00 Перерва на каву  

13:00-14:00 Практичні приклади зниження викидів парникових 
газів через використання біогенного палива  

Леся Миколаївна 
Матіюк , FNR 

14:00-14:15 Офіційне закриття заходу Міністерство аграрної 
політики та 

продовольства України 
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