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1. Що ми зробили?                 (1)

01.12 02.12 05.12 07.12 10.12 03.13 07.13

Публікація посібника

Семінар у Києві

Семінар у Львові

Семінар в Одесі

Семінар з ПГ
Поїздка до Німеччини

Підсумковий семінар

10.11

Пілотні 
розрахунки 
ПГ

11.12

Опитування учасників



1. Що ми зробили?                 (2)
http://www.ier.com.ua/en/biomass_project/



2.1. Сертифікація сталості в Україні (1)
• 6 сертифікаційних схем можуть бути використані в Україні

- Міжнародна система сертифікації сталості та викидів оксиду вуглецю/ 
International Sustainability and Carbon Certification - ISCC EU/DE;

- Круглий стіл зі сталого біопалива/ Roundtable on Sustainable Biofuels –
RSB;

- Сертифікація сталої біомаси/ NTA8080 Sustainable biomass certification;
- Французька схема Biomass Biofuel, Sustainability Voluntary Scheme -

2BSvs;
- Німецька схема REDcert.
- Cхема компанії Abengoa/Abengoa RED Bioenergy Sustainability 

Assurance - RBSA

• За 3 з половиною роки (з 2010 до 2013)
- видано 30 сертифікатів ISCC але наразі лише 10 сертифікатів є 

дійсними;
- 2 сертифікати RBSA;
- 20 компаній пройшли процес сертифікації;
- більшість сертифікатів належать трейдерам/першим пунктам збору, 

лише 2 виробники мають окремий  сертифікат;
- три сертифікати було анульовано;
- сертифіковані культури : ріпак, кукурудза, соя, пшениця; олійні, зернові.



2.1. Сертифікація сталості в Україні  (2)
Власник сертифікату Сертифіковано як Матеріал Видано

Укрселко, Київ, Україна FG, TR, WH ріпак PCU

Серна, Київ, Україна FG ріпак, кукурудза, соя SGS

Топфер/Alfred C. Toepfer
International (Ukraine), Київ,
Україна

FG Ріпак, олійні, зерновіPCU

Нібулон/ Nibulon Ltd, Mykolayiv, 
Ukraine FG SGS

Кернел/Kernel-Trade, Київ,
Україна FC, FG, TR пшениця, ріпак, 

кукурудза SGS

Вітера/Viterra Ukraine , Київ,
Україна FG SGS

Каргіл/ Cargill AT LLC, Київ,
Україна FG, TR SGS

Сантрейд/ Suntrade SE, Київ,
Україна FG, TR SGS

Серна, Київ, Україна FG SGS

Лендком, Львів, Україна FA SGS

FA = виробник, FC = центральний офіс виробників, FG = перший пункт збору, TR = 
трейдер , WH = склад



2.2. Ключові проблеми для 
підтвердження відповідності  критеріям 
ДВДЕ ЄС
• Проблеми з отриманням документів необхідних для 

сертифікації від державних органів; 
• Відсутність електронних мап/координат полів;
• Недостатні цінові стимули для сертифікації сталості біомаси; 
• Керівництва з сертифікації та інша документація не доступні 

українською мовою; 
• Відсутність/нечіткі управлінські структури; 
• Нестача інформації про регулювання в ЄС та брак досвіду 

проходження сертифікації в Україні; 
• Часті зміни законодавства в Україні; 
• Відсутність кваліфікованого персоналу. 



2.3. Переваги сертифікації                   (1)
• Доступ до ринку біопалива ЄС;
• Кращі контракти, тобто, можливість продати 
великий обсяг продукції одному партнеру замість 
того, щоб шукати партнерів, яку куплять 
несертифіковану сировину;

• Покращення конкурентоспроможності;
• Краща ціна за сертифіковану продукцію/ не 
зниження ціни за сертифіковану продукцію;

• Покращення внутрішнього менеджменту компанії. 



Source: © Argus Media Ltd www.argusmedia.com in presentation  of Andreas Feige, ISCC

2.3. 2.3. Переваги сертифікації     (2) 
Цінова надбавка за сертифікований (ISCC) біодизель
порівняно з несертифікованим



3. Що очікувати у майбутньому?   (1)
• 17 жовтня 2012, ЄК опублікувала нову пропозицію щодо внесення 

поправок до Директиви з відновлювальних джерел енергії (ДВДЕ) 
та директиви щодо якості палива (FQD) 

Очікувані поправки:
• Збільшення вимоги зі скорочення викидів ПГ на 60% з 1 липня

2014 (для нових установок);
• Обмеження частки біопалив з с/г культур на рівні 5%;
• Зобов’язаня звітувати про викиди ПГ від непрямої зміни

землекористування (ILUC);
• Впровадження коефіцієнту ILUC для кожної культури, що буде 

поки що використовуватися для звітування, а не розрахунку 
викидів ПГ та цілей  їх скорочення;

• Запровадження переліку біопаливних матеріалів, які підлягають 
подвійному обліку.



3. Що очікувати у майбутньому?  (2)

Source: Andreas Feige, ISCC



Висновки
• GIZ проект скоро закінчиться але ми готові підтримати вас 
на скільки зможемо.

• Ключові виклики з сертифікацією сталості пов'язані із 
документообігом.

• Ключова перевага сертифікації – це доступ до ринку 
біопалива ЄС, що є ключовим чинником для збільшення 
виробництва біопаливної сировини.

• Все більше й більше українських компанії проходять 
процес сертифікації,  щоб мати доступ на ринок 
біопалива ЄС.

• ЄС має очевидні наміри зі спрямовуння біопаливної
політики у напрямку більш сталого, більш прогресивного 
біопалива другого покоління biofuels and more advanced, 
second generation biofuels. =>

• => Це буде мати наслідки як для попиту на біопалива 
першого та другого покоління на ринку ЄС, так і на 
біопаливну сировину імпортовану з України.
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