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Навчальна поїздка делегації до Федеративної Республіки Німеччини від 
проекту "Підтримка сталого виробництва та використання біомаси в 
Україні" Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) 
 

Тривалість поїздки: 
17 - 23 березня 2013 

Учасники 
1. Сергій Федорович Дубовик, Заступник голови Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження;  
2. Олександр Сергійович Лозовицький, Завідувач сектору стандартизації, сертифікації 

та якості продукції Міністерства аграрної політики України; 
3. Георгій Георгійович Гелетуха, Голова правління Біоенергетичної асоціації України; 

Директор ТОВ “Науково-технічний центр “Біомаса”;  
4. Ростислав Валерійович Марайкін, Керівник національного проекту “Енергія біомаси” 

Державного агентства з інвестицій та управління Національними проектами в Україні;  
Микола Іванович Кобець, Національний експерт з питань біоенергетичної політики,  
проект ЮНІДО-ГЕФ “Підвищення енергоефективності та стимулювання використання 
відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх підприємствах 
(МСП) України”;  
Руслан Михайлович Марутовський,  Національний експерт з питань сталості 
біопалива,   проект ЮНІДО-ГЕФ “Підвищення енергоефективності та стимулювання 
використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих та середніх 
підприємствах (МСП) України”;  
Микола Сергійович Даценко, Директор департаменту інженерно-технічного 
забезпечення НАК "Украгролізинг";  

5. Тарас Васильович Гагалюк, Директор агенції «AgriSurvey» Українського клубу 
аграрного бізнесу;  

6. Юлія Огаренко, Дослідник/Координатор проекту, Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій;  

7. Юрій Сільвестров, Перекладач; 
8. Йоханна Біндер, Спеціаліст із планування, Відділ сільськогосподарського 

виробництва та ресурсокористування, GIZ. 
 

 

Цілі поїздки: 

• забезпечити краще розуміння політики Європейського Союзу у галузях сталого 
виробництва біомаси/біопалива; 

• вивчити бізнес-стратегії, що допомогли Німеччині успішно запровадити 
використання відновлювальних джерел енергії та забезпечують постійний 
інтерес до використання передових енергетичних технологій; 

• дізнатися про практики та проблеми сертифікації сталості біомаси; 
• підтримати обмін досвідом у сфері сталого виробництва біомаси та 

встановлення довгострокових партнерських відносин з підприємствами та 
організаціями у цій галузі. 
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