
В РАМКАХ:

ЕРА БІОЕНЕРГЕТИКИ
ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

В АГРОБІЗНЕСІ:

ПОСТ-МАТЕРІАЛИ
ЕКСПОФОРУМУ

Агробізнес все інтенсивніше цікавиться біоенер-
гетичними технологіями та альтернативною 
енергетикою. В тренди виходить низьковуглецева 
та циркулярна економіка, агрівольтаїка, енергое-
фективне обладнання та спеціалізовані об’єднан-
ня. Якою ж буде ера біоенергетики та енергое-
фективності в агробізнесі обговорили
на AgroEnergyDAY 2019.

Як комунікаційний майданчик AgroEnergyDAY 
включав:
• спеціалізовану експозицію

(21 компанія-експонент)
• міжнародний бізнес-форум (4 тематичні панелі,

26 спікерів, близько 200 відвідувачів)
• метчмейкінг від профільних експертів 

(35 індивідуальних консультацій).

Учасники експозиції: 
Bionic Technologies, HAMMEL Recyclіngtechnіk, 
MBI Development, Methalac SARL, Rodtech Recycling,  
Zero Emission Energy, Аккорд ЛТД, Бізнес і Безпека, 
Біоенергетична Асоціація України, Брикетуючі 
Технології, Вільна Енергія IФ, Волинь-Кальвіс, 
Вольф Систем (Національна Експозиція Німеччини), 
Еко Енерджи Груп, Енвітек, Завод Крігер, Інститут 
механізації та електрифікації сільського 
господарства, ПП Крамар, Пелетна Асоціація 
України, Санта Інжбуд, Сонячні Інновації.

Тематичні напрямки: 
альтернативна енергетика, біогазові комплекси, 
енергоефективні рішення та переробка біомаси, 
консалтингові послуги, котельне та комплектуюче 
обладнання, пелетні технології, профільні галузеві 
асоціації та організації, техніка для висадки 
енергетичних культур.

Масштабний міжнародний експофорум 
біоенергетичних технологій та альтернативної 
енергетики AgroEnergyDAY 2019 пройшов 
вдруге 29-31 жовтня в Міжнародному вистав-
ковому центрі, м. Київ. 
Захід відбувся в рамках міжнародної виставки 
«AgroComplex 2019», що сприяло макси-
мальному залученню цільової аудиторії та 
поширенню енергоефективних технологій 
серед аграріїв.

Цього року міжнародну виставку 
«AgroComplex 2019» відвідали 13 тисяч 
аграріїв з України та ще 19 країн світу!
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В Україні зростає агломерація 
спеціалізованих об’єднань, які сприяють 
переходу України на відновлювані 
джерела енергетики. 
Знайомтесь: ГС «Глобал 100РЕ Україна» та
Асоціація Сонячної Енергетики України

Для бажаючих розвивати біоенергетичний 
бізнес діють ряд проектів: 
• Донорська підтримка від Європейського

Банку Реконструкції та Розвитку;
• Безкоштовна експертна та інвестиційна 

підтримка підприємців (сфера діяльності - 
чиста енергетика) від PFAN;

• проект AgroBioHeat Програми Горизонт 2020 
(Сприяння впровадженню систем опалення
на агробіомасі в сільських регіонах Європи);

• BIOPLAT-EU – Сприяння сталому 
використанню малопродуктивних земель
для біоенергетики через веб-платформу
для Європи.

Вирощування енергетичних культур 
та використання маржинальних земель: 
шлях до нівелювання змін клімату 
та енергонезалежності. 

БІЗНЕС-ФОРУМ AgroEnergyDAY 2019: 
КЛЮЧОВІ ТЕЗИ

Розвиток біогазових комплексів «третього 
покоління»: утилізація відходів + чиста 
енергія + органічні добрива + скорочення 
викидів парникових газів. 

Біогазовий комплекс «Біогаз Ладижин», 
підрозділ МХП - найбільший біогазовий 
комплекс з переробки курячого посліду в 
Європі. Покоління «Біогаз 3.0». Технологічний 
супровід від компанії Wolf Systems.

Кукурудза + пелети + біоетанол + зелений 
тариф = прибуток з гектара. Формула успіху 
та низьковуглецева економіка від Пелетної 
асоціації України.

Агрівольтаїка – спільне використання 
земельної площі, як для виробництва сонячної 
фотоелектричної енергії, так і для 
традиційного сільського господарства. 
Інновації від Solar Systems.

Зниження вартості електроенегрії в 4 рази 
при будівництві сонячної електростанції? 
Технологічні рішення від MBI Development.

ОРГАНІЗАТОР:
СПІВОРГАНІЗАТОР:
Біоенергетична
асоціація України

ЗА ПІДТРИМКИ:
ГС «Глобал 100РЕ Україна»

ПАРТНЕРИ:
Асоціація Сонячної Енергетики України, 
Пелетна асоціація України, Форум сталого 
агробізнесу SAF, Харківський енергетичний
кластер, Науково–технічний центр «Біомаса», 
Український біопаливний портал.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ профільні об’єднання, експертів та компанії, які пропонують інноваційні 
рішення. Будемо вдячні за ваші пропозиції. 

До зустрічі на  AgroEnergyDAY 2020!
27-30 жовтня, 2020, Міжнародний виставковий центр, м. Київ

в рамках міжнародної виставки «ІнтерАГРО 2020»


