
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ : БIОГАЗ

Поточний стан біогазової галузі в сільському господарстві. Можливі сценарії розвитку

09:00  10:00 Вітальна кава-

Сесія 1. РИНОК БІОГАЗУ10:00  11:00 -

17 жовтня 2019 року.  Перший день конференції

Третя щорічна конференція «AGROPOWER БІОГАЗ»

Оцінка потенціалу вітчизняної біогазової галузі. План роботи біоенергетичних асоціації 
України для сприяння її розвитку

Нова модель енергоринку та біогазова енергетика. Можливість і доцільність участі 
біогазових комплексів в аукціонах та балансуючих групах

ДИСКУСІЯ: 
Що заважає та що треба зробити для розвитку біогазової енергетики України

Інжиніринг біогазових станцій

Перерва на каву

Сесія 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ11:30 - 14:00

11:00 - 11:30

Будівельно-монтажні роботи при будівництві біогазових комплексів 

Двигуни

Паливо-мастильні матеріали для двигунів внутрішнього згоряння 

ДИСКУСІЯ: 
Досвід експлуатації та причини недостатньо ефективної роботи вітчизняних біогазових 
комплексів

Екологічна ситуація в тваринництві та на переробних підприємствах (тваринницькі 
комплекси, цукрові заводи, біоетанольні заводи, спиртзаводи)

Обід

Сесія 3. ВИКОРИСТАННЯ ДИГЕСТАТУ15:00 - 16:00

14:00 - 15:00

Економічно та екологічно ефективна переробка дигестату біогазових комплексів в 
повноцінні органічні добрива

Вітчизняні та європейські нормативи щодо використання дігестату як органічного 
добрива

Сертифікація добрив для використання в органічному землеробстві

ДИСКУСІЯ: 
Досвід використання дигестату як органічного добрива на полях України



+38 044 221 4560   fprconf.com/agropower

Утилізація відходів харчової промисловости на прикладі виробників молочної продукції, 
соків, чипсів, пива, спирту 

Сесія 4. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ16:00  17:00 -

Як працюють енергокооперативи (приватний бізнес, ОТГ, державні адміністрації) для 
рішення утилізації відходів 

Юридичний супровід та залучення інвестицій для розвитку енергокооперативів

ДИСКУСІЯ: 
Що заважає та що треба зробити для розвитку цивілізованого процесу утилізації 
відходів

Неформальне спілкування. Cheese & Wine17:00 - 18:00

Відвідання біогазового комплексу. 
Обмін досвідом між представниками біогазового комплексу та учасниками конференції

18 жовтня 2019 року.  Другий день конференції

Директори, фінансові директори, головні технологи, енергетики тваринницьких 
підприємств, цукрових заводів, агрохолдингів, підприємств переробної та 
харчової промисловості, які шукають рішення щодо утилізації відходів, 
зменшення собівартості енергоресурсів, збільшення рентабельності сільгосп-
виробництва та окупності інвестиційних проектів.

УЧАСНИКИ

ЦІНА УЧАСТІ

(без ПДВ) при сплаті до 15 вересня4 000 грн

(без ПДВ) при сплаті після 15 вересня5 000 грн

ОРГАНІЗАТОР Компанія «FPR.Events»


