
 

 
Семінар 

«Питання сталого розвитку в секторі біомаси в Україні» 
 

 виробництво, -> оцінка, -> сертифікація, -> ринки 

 

25-26 травня 2010 року 
Київ, Україна 

 
Місце проведення:  
Готель “Україна”, Київ 

вул. Інститутська, 4, Київ, Україна 
т./ф.: +38044 278 2804, +38044 279 0347 

http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/
 
Конференц-зала – 3-й поверх, Ресторан (перерва на каву, обід) – 2-й поверх 
 
Мета:  
Навчання представників урядових та інших організацій з питань встановлення системи 
сертифікації біомаси та біопалив а також з питань сталого виробництва біомаси. 
 
Вступ: 
Семінар проводиться в рамках міжурядового проекту Нідерланди-Україна «Біомаса та 
біопалива», а також програми «Сталий імпорт біомаси». В рамках цієї програми NL Agency 
фінансує два проекти з метою реалізації сталого імпорту біомаси до Нідерландів. Додаткову 
інформацію можна знайти на сайті  
http://www.senternovem.nl/sustainablebiomass-import/index.asp (розділ «Проекти»). Зараз 
відкритий новий конкурс з бюджетом близько 4 млн. євро. Конкурс закривається 5 серпня 
2010 року. 
 
Цей семінар є продовженням робочої зустрічі, що відбулася 6-7 квітня 2010 року у 
Нідерландах. На цій зустрічі 7 представників України отримали інформацію щодо політики, 
фінансування, стандартів та сертифікації в секторі біопалив. 
 
Семінар організовано за участі компанії FnR (Німеччина), яка проводила 29 квітня 2010 року 
семінар з питань стандартів та процедури сертифікації біопалив у Німеччині, що будуть  
дійсними з 1 липня 2010 року. 
 
Семінар «Питання сталого розвитку в секторі біомаси в Україні» проводиться в рамках 
проекту G2G08UA03, який фінансується Міністерством економіки Нідерландів і 
виконується NL Agency, Energy and Climate Change. 
 
Семінар організовано спільно NL Agency із Нідерландів та Міністерством аграрної політики 
України. 
 
Семінар проводиться англійською та українською мовами, синхронний переклад буде 
забезпечено. 

http://www.ukraine-hotel.kiev.ua/
http://www.senternovem.nl/sustainablebiomass-import/index.asp


 

 
Програма семінару 

«Питання сталого розвитку в секторі біомаси в Україні» 
 

Вівторок, 25 травня 2010 р. 
 

10:00 Вітальне слово Міністра аграрної 
політики України Присяжнюка М.В. 

 

  
Вітальне слово Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних 
відносин Калетніка Г.М.  

 

10:15 Представлення програми семінару Кейс Квант – керівник проекту, NL 
Agency 

10:30 Стан та перспективи розвитку 
біопалива в Україні 

Даценко М.С. - Директор 
Департаменту інженерно-технічного 
забезпечення Міністерства аграрної 
політики України 

11:00 Перерва на каву  
11:30 Стандарти по біомасі та біопаливам в 

ЄС 
Ярно Дакост -  NEN 

12:00 Стандарти по біомасі в Україні Войтов В.А – проректор 
Харківського технічного 
університету сільського господарства 
ім. П.Василенка,  професор 
Охапкін С.Г. – директор 
Севастопольської  лабораторії №1 

12:30 Як використовувати стандарти 
сталого розвитку в сертифікації 

Йоланда ван Шайк -  CREM 
(Нідерланди)  

13:00 Обговорення:  які стандарти 
потребують вдосконалень 

 

13:30 Обід  
14:30 Процедури сертифікації в Україні Кравчук В.І. – директор УкрНДІ 

прогнозування та випробування 
техніки і технологій для 
сільськогосподарського виробництва 
ім. Л. Погорілого 

15:00 Процедури сертифікації в NTA 8081 
та  в ЄС. 

Ярно Дакост -  NEN 

15:30 Процедури сертифікації в ISCC  Катерина Куценко, МЕО, 
(Німеччина)  

16:00 Перерва на каву  
16:30 Обговорення питань впровадження 

дорожньої карти сертифікації в 
Україні 

Даценко М.С., Кейс Квант 

17:30 Закриття  



 

 

Середа, 26 травня 2010 р. 
 

9:00 Відкриття, висновки роботи за 
попередній день 

Даценко М.С., Кейс Квант 

9:30 Проблеми сталого розвитку 
лісництва в Україні 

Пристая О.Д.,  
Романовський В.Ф. 
Державний комітет лісового 
господарства України 

10:00 Лісова сертифікація в Україні Павло Кравец - Національна ініціатива 
FSC в Україні 

10:30 Пеллети з екологічно доцільної 
деревини  

Глушко Є.І. - директор фірми «Еко-Гран»

11:00 Перерва на каву  
11:30 Пеллети з екологічно доцільної 

деревини для експорту в 
Нідерланди 

Аліса ван ден Нагель - Van den Nagel 
Bio-energy (Нідерланди) 
Геворг Габрієлян  

12:00 Екологічно доцільна рослинна 
олія 

Капшук С.П. - Голова  правління 
«Оліяпром» 
Олійнічук С.Т. – УкрНДІспиртбіопрод 

12:30 Торгівля екологічно доцільною 
рослинною олією 

Вім ван ден Ельсхот 
Wim van den Elshout - CEO Sustainable 
Trading Company 

13:00 Виготовлення екологічно 
доцільних пеллет з тростини, 
соломи та проса 

Вольтер Ельберсен  
Wolter Elbersen - F&BR 
Рональд Поппенс 
Ronald Poppens - F&BR 

13:30 Обід  
14:30 Тростина як джерело енергії, 

співробітництво між громадським 
та приватним секторами  

Лоік Лерміньо 
Loic Lerminiaux - Phytofuels 

15:00 Нарада з специфічних питань 
екологічної доцільності:  
Екологічно доцільне 
сільськогосподарське 
виробництво з родючих ґрунтів. 
Як зберегти якість ґрунту та 
уникнути втрати біорозмаїття 

Зарішняк А.С. - Академік-секретар 
відділення землеробства та агроекології 
УААН 

15:30 Викиди парникового газу в 
залежності від умов 
навколишнього середовища та  
землекористування 

Ян Петер Лесчен 
Jan Peter Lesschen - Alterra 

Перерва на каву  16:00 
16:30 Обговорення дій по організації 

екологічно доцільного 
виробництва та експорту біомаси 
та біопалив з України до ЄС 

 

17:30 Закриття  
 


