
ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ 
КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ 

 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ 



всього – 42 проектів Національних 
                     2 проекти Горизонт 2020 

11 установ- 
співвиконавців 



Міжнародний проект SEEMLA програми ГОРИЗОНТ 2020 

Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі 

Україна: 
•Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ) 

•SALIX Energy (SALIX) 

Німеччина: 

Агентство відновлювальних ресурсів (FNR) 

Інститут енергетики та екологічних досліджень Гейдельберг (IFEU) 

Бранденбурзький технічний університет Котбус – Зенфтенберг (BTU-CS) 

Італія: 

Ліга з охорони навколишнього середовища (Legambiente) 

Греція: 

Університет Демокріта Фракії (DUTH) 

Децентралізоване адміністрування Македонії і Фракії (DAMT)  



Міжнародний проект MAGIC програми ГОРИЗОНТ 2020 
 

МАРГІНАЛЬНІ ЗЕМЛІ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 

Україна 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 

Греція 

Центр відновлюваних джерел енергії та 

енергозбереження 

Сільськогосподарський університет Афін 

BIOS агросистеми 

Італія 

Болонський університет 

Університет Катаньї 

Рада з наукових досліджень і аналізу в галузі сільського 

господарства науково-дослідного інституту економіки 

Нідерланди 

Вагенінгенський університет 

Фонд сільськогосподарських досліджень 

Біомас текнолоджі груп 

Van Dinter Semo 

Німеччина 

Університет Хойенхайм 

Інститут енергетики та екологічних досліджень 

Інститут політичних і екологічних інновацій 

Великобританія 

Королівський коледж науки, технології та 

медицини 

CENSUS BIO 

Португалія 

Факультет природничих наук і університету 

технологій (Нью-Лісабон) 

Франція 

NOVABIOM 

ARKEMA FRANCE SA 

Іспанія 

Науково-дослідний центр енергетики, довкілля та 

технології 

Сільськогосподорсько-продовольчі кооперативи 

Польща 

Інститут природніх волокон і лікарських рослин 

Bio Warmia Bioenergia i Biosurowce Michał 

Krzyżaniak 

Латвія 

Латвійський інститут лісових досліджень  

SILAVA 

Австрія 

Міжнародний інститут прикладного системного 

аналізу 



Демонстрацыйне поле біоенергетичних рослин на Ялтушківській 

дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН. Демонструються нові 

види біоенргетичних культур (міскантус, свічграс, верба, сорго), 

а також технології їх вирощування на малопродуктивних землях. 

Адреса: 23021, Вінницька обл., Барський р-н, с. Черешневе, вул. 

Селекційна, буд.4 

Дослідне поле біоенергетичних рослин на Білоцерківській 

дослідно-селекційній станції ІБКіЦБ НААН. Демонструються нові 

види біоенргетичних культур(міскантус, свічграс, цукрове сорго), 

а також технології їх вирощування в зоні нестійкого зволоження. 

Адреса: 09175, Київська обл., Білоцерківський р-н, c. Мала 

Вільшанка, вул. Радянська, 1 

Дослідне поле Інституту біоенергетичних культур і цукрових 

буряків НААН. Демонструються нові види біоенргетичних 

культур(міскантус, верба, цукрові буряки), а також технології їх 

вирощування 

Адреса: 08660, Київська обл., Васильківський р-н., Ксаверівка-2 

Демонстраційні полігони біоенергетичних рослин ІБКіЦБ 



Дослідне поле біоенергетичних рослин на Веселоподільській дослідно-

селекційній станції ІБКіЦБ НААН. Демонструються нові види 

біоенргетичних культур(міскантус, свічграс, цукрове сорго), а також 

технології їх вирощування в зоні недостатнього зволоження. 

Адреса: 38251, Полтавська обл., Семенівський р-н, п/в Вереміївка вул. 

Селекціонерів, буд.1 

Дослідне поле біоенергетичних рослин на Іванівській дослідно-

селекційній станції ІБКіЦБ НААН. Демонструються нові види 

біоенргетичних культур (Свічграс, цукрове сорго), а також технології їх 

вирощування. 

Адреса: 42768, Сумська обл., Охтирський р-н, с. Сонячне, вул. Леніна, 1 

Дослідне поле ІБКіЦБ НААН. Демонструються нові види біоенргетичних 

культур(міскантус, свічграс, верба, цукрове сорго та цукрові буряки). 

Адреса: 03141, м. Київ, вул.. Клінічна, 25, корпус 2 

Демонстраційні полігони біоенергетичних рослин ІБКіЦБ 



Законодавче забезпечення біоенергетики 

• «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з 
відновлюваних джерел енергії (IRENA)» 
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668); 

• щодо впровадження стимулюючого тарифу на тепло з альтернативних 
джерел (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1959-19). 

•  «Про ринок електроенергії» в частині укладання довгострокових 
договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом 
(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19); 

Особливої уваги набуло вирішене питання приєднання України до IRENA 

(www.irena.org). Це довгоочікуване рішення позитивно вплине на інвестиційний імідж 
країни та дозволить бути на міжнародній арені серед гравців ринку відновлюваної 
енергетики. Участь в IRENA – це можливість подавати заявки до Абудабійського 
фонду розвитку (АDFD, http://www.adfd.ae) щодо отримання пільгових кредитів на 
проекти з відновлюваної енергетики (під 1-2 % терміном до 20 років, включаючи 5-
річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50) (За інформацією Савчука 
С.Д.). 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62668
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1959-19&h=ATNSPQCoAIdwS5HlUPTNV0tzpqmeMnUODIqzOAIAFGO7cs_XK-m3s_QiW6RY4BsOAT4llVsb5iaWgK3J8_xSTMWFOWHPubid3XzjbX1CBHB9Cxj2aNvvAZWb8SPLSoLFS9LS9L21Lfg8gB0Z1O1M0na1mlH2ouPNeNVKbmgHMCxFH96zjuQGJpTuNWYf-zf0vhElg_tqVCr_zyPmj3g0T2lJ0ZOswMzkyBiYYsacVKTdeSNYAN_mdHfod5PejiTzAytxMjifu-qnnhfMWfTWFO1Mx7Eaf8JVNA6p9Jw9-qgC
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1959-19&h=ATNSPQCoAIdwS5HlUPTNV0tzpqmeMnUODIqzOAIAFGO7cs_XK-m3s_QiW6RY4BsOAT4llVsb5iaWgK3J8_xSTMWFOWHPubid3XzjbX1CBHB9Cxj2aNvvAZWb8SPLSoLFS9LS9L21Lfg8gB0Z1O1M0na1mlH2ouPNeNVKbmgHMCxFH96zjuQGJpTuNWYf-zf0vhElg_tqVCr_zyPmj3g0T2lJ0ZOswMzkyBiYYsacVKTdeSNYAN_mdHfod5PejiTzAytxMjifu-qnnhfMWfTWFO1Mx7Eaf8JVNA6p9Jw9-qgC
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1959-19&h=ATNSPQCoAIdwS5HlUPTNV0tzpqmeMnUODIqzOAIAFGO7cs_XK-m3s_QiW6RY4BsOAT4llVsb5iaWgK3J8_xSTMWFOWHPubid3XzjbX1CBHB9Cxj2aNvvAZWb8SPLSoLFS9LS9L21Lfg8gB0Z1O1M0na1mlH2ouPNeNVKbmgHMCxFH96zjuQGJpTuNWYf-zf0vhElg_tqVCr_zyPmj3g0T2lJ0ZOswMzkyBiYYsacVKTdeSNYAN_mdHfod5PejiTzAytxMjifu-qnnhfMWfTWFO1Mx7Eaf8JVNA6p9Jw9-qgC
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19&h=ATMe7ACHMkEjshLomgCQvO2ccgdEEoVIKM0M5zN8nGWciRiwGcMO8f1h69DqoPsCuOBWoZHgxYgVmDRUKLjIgZOW42q1zLspGpDBMdT-QX2UF0L-NfF4Uim8dwdT9rStYnha9t3Q7DBWp9DFBPrgCBZvGh70RIcPNpVmZycMp_IPASzMOIJOWk-f1gSwEvbUSSHER6zW4IsU6EJsqEyXXuhv9tIhBVJUWPzeRGv9YsQKRC01ZnGZwo1RUcO-ZPYbst3w-_t04dgE_K1Nr7nouqSuaPocsaW0-tt9Y0Edi4fj
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19&h=ATMe7ACHMkEjshLomgCQvO2ccgdEEoVIKM0M5zN8nGWciRiwGcMO8f1h69DqoPsCuOBWoZHgxYgVmDRUKLjIgZOW42q1zLspGpDBMdT-QX2UF0L-NfF4Uim8dwdT9rStYnha9t3Q7DBWp9DFBPrgCBZvGh70RIcPNpVmZycMp_IPASzMOIJOWk-f1gSwEvbUSSHER6zW4IsU6EJsqEyXXuhv9tIhBVJUWPzeRGv9YsQKRC01ZnGZwo1RUcO-ZPYbst3w-_t04dgE_K1Nr7nouqSuaPocsaW0-tt9Y0Edi4fj
https://l.facebook.com/l.php?u=http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2019-19&h=ATMe7ACHMkEjshLomgCQvO2ccgdEEoVIKM0M5zN8nGWciRiwGcMO8f1h69DqoPsCuOBWoZHgxYgVmDRUKLjIgZOW42q1zLspGpDBMdT-QX2UF0L-NfF4Uim8dwdT9rStYnha9t3Q7DBWp9DFBPrgCBZvGh70RIcPNpVmZycMp_IPASzMOIJOWk-f1gSwEvbUSSHER6zW4IsU6EJsqEyXXuhv9tIhBVJUWPzeRGv9YsQKRC01ZnGZwo1RUcO-ZPYbst3w-_t04dgE_K1Nr7nouqSuaPocsaW0-tt9Y0Edi4fj
http://www.irena.org/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.adfd.ae/&h=ATMEBz28DmesmamO-O-gH5SDGlnPV-P1QeA-5BXyuvNo72UZAsrv0M_ghShrD84PplEOscQtoQ1oiUyNfc_whuJn-CPJ5uKSCJD19ePwbdbq4Sqybe2ypW9RvK6e1m0tUoDbyQaQyEI__M6NmibSut5mV_bFh5cvapS5sXyasEEuwryTsUmTq3wycsr5GkKx8TQpot-N7Op1Oqvm5Q_4il_e_WPJBOsel71qO_c4pVdm-ikxl9vRJhaKPF3k-uBBLFueeunFbb6QGd6CGUQHqI8MDX4WJ3Majan3N0HlfAqj


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
Сінченко Віктор Миколайович 
 

Інститут біоенергетичних культур і 
цукрових буряків 
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