
    

  

  
 
 

 

 
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

«ЧИ ЗДАТНА БІОЕНЕРГЕТИКА ЗРОБИТИ УКРАЇНУ 
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОЮ?» 

 
 

Дата проведення:      27 травня 2021 року  
 
Місце проведення: плантація енергетичних рослин (Київська область, Обухівський 

район, м. Обухів, Кільцева дорога) 

твердопаливної котельні (Обухівська районна лікарня, Київська 
область, Обухівський район, м. Обухів, вулиця Каштанова, 52) 

 Обухівська районна рада (Київська область, Обухівський район, 
м. Обухів, вул. Малишка, 10) 

 

 
Ключові питання: 
 Розповсюдження та впровадження досвіду вирощування енергетичних культур; 

 Основні виклики в біоенергетиці; 

 Законодавче підґрунтя для подолання бар’єрів у біоенергетиці. 

Обухівська 
районна рада 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

* - участь уточнюється 

09:30-09:50 
Збір групи та від’їзд 
(м. Київ, Хрещатик 1, готель «Дніпро» –  м. Обухів, Кільцева дорога)  

10:00-11:15 Час в дорозі та прибуття на плантацію 

ПРАКТИЧНА СЕСІЯ 

11:15-11:45 
Огляд полігону вирощування енергетичної верби (висадка пагонів 

енергетичної верби для створення плантації, паростки трирічної верби) 

11:45-12:15 
Переїзд до твердопаливної котельні потужністю 2 МВт (забезпечує 

теплом районну Обухівську лікарню) 

МОДЕРАТОР: Юрій Шафаренко – Заступник Голови  Держенергоефективності 

ТЕОРЕТИЧНА СЕСІЯ (Обухівська районна рада) 

12:30-13:00 Прибуття до зали райради, кава-брейк 

13:00-14:00 

«Законодавча політика щодо підтримки розвитку біоенергетики» 

 Герман Галущенко* – Міністр енергетики України 

 Антон Карманов – Голова Обухівської районної ради  

 Костянтин Гура – В. о. Голови Держенергоефективності 

 Сергій Нагорняк – Народний депутат України 

 Іван Шинкаренко – Народний депутат України 

 Андрій Жупанин – Народний депутат України 

14:00-15:00 

«Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в 
біоенергетиці» 

 Кирило Томляк - Менеджер Програми ЄБРР 

«Енергетичні культури для біоенергетичних проектів: бар’єри та 
перспективи в Україні» 

 Георгій Гелетуха – Голова Біоенергетичної асоціації України 

«Створення «енергетичних» захисних смуг в Україні - подвійна 
користь» 

 Леонід Мележик – Президент ГК «MGI group», засновник 
Всеукраїнської енергетичної ресурсно-біотехнологічної академії 
«ВЕРБА» 

 Віктор Маурер – Завідувач кафедри Національного інституту 
біоресурсів і природокористування України 

«Досвід вирощування павловнії в Україні» 
 Михайло Гументик – док.. с.-гос. наук інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків Національної Академії Аграрних Наук 
України 

«Вирощування енергетичної верби в Україні. Успішний досвід» 

 Ірина Гнап* – Директор «Salix Energy» 

15:00-15:30 Дискусія, заключне слово 

15:30-16:30 Від’їзд до м. Києва (Європейська пл., Хрещатик, 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


