
ФЕРМЕР 
• Дізнайся про можливості 

використання ОВСН  

• Отримай підтримку у взаємодії 

з іншими учасниками розбудови 

ланцюгу використання біопалива  

• Використай ринкові 

можливості 

• Просувай власні сталі 

технології серед потенційних 

споживачів 

• Отримай підтримку власних 

ініціатив 

ПОСТАЧАЛЬНИК  

БІОМАСИ 

КОНСУЛЬТАНТ 

• Вдоскональ власні 

компетенції у біоенергетиці 

• Візьми участь 

у навчальних курсах 

• Отримай підтримку 

в налагодженні 

консультативної 

діяльності АСОЦІАЦІЇ ТА 

КООПЕРАТИВИ 

• Підтримай бачення та стратегію 

розвитку використання ОВСН 

біомаси 

• Дізнайся про бар’єри та 

можливості використання ОВСН 

• Візьми участь у розбудові 

потенціалу ОВСН 

ЗАЯВИ ПРО ВЛАСНІ ПОТРЕБИ 

ТА ДОЛУЧИСЬ ДО ЗМІНИ 

ЗАКОНОДАВСТВА 

ВІЗЬМИ УЧАСТЬ В  

ЗАХОДАХ ПРОЕКТУ uP_running 

ОТРИМАЙ ВИГОДУ ФАКТИ ПРО ОВСН 

~ 20 млн тон/рік > 7 млн тон нафти 

> 45 млрд барелів нафти 

ЗНАЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ЄС 28 

Таке ж паливо як і тріска деревини 

НТЗ с.х. = 17-18 MДж/кг НТЗ с.х. = 18 MДж/кг 
НТЗ: теплотворна здатність сухої маси 

… вимагає спеціального відбору біомаси для 

запобігання попадання залишків ґрунту і каміння, що 

зменшує якість біомаси і може створювати негативне 

враження про біомасу як джерело енергії  

ОВСН – ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО ТА ВИГІДНО 

Використання ОВСН вже є поширеним фактом у ЄС. Не 

тільки традиційно у вигляді дров. Сучасне використання у 

приватних будинках та на фермах, а також індустріальне 

виробництво теплової енергії зростає.  

Цей факт свідчить про те, що біомаса ОВСН, яка наразі не 

використовується так широко, як тріска лісової деревини,  

може мати додаткові переваги і бути прибутковою. 

Попередні проекти та учасники uP_running засвідчили роботу 

ланцюжків доданої вартості у всій Європі, а не тільки в 

Середземномор’ї. Такий досвід існує в Польщі, Іспанії, Італії, 

Греції, Хорватії, Франції, Португалії, Німеччині, Україні і, 

навіть, Данії.  

Хочеш дізнатись більше? 

Долучайся до нас на 

www.up-running.eu  

СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ 

ВІД ОБРІЗКИ І ВИКОРЧОВУВАННЯ 

БАГАТОРІЧНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

НАСАДЖЕНЬ (ОВСН) 

ПОЛЕ 

ЗБІР 

ПІДГОТОВКА І 

ДОСТАВКА 

ВИКОРИСТАННЯ 

Цей проект отримав фінансування 

програми ЄС Горизонт 2020 дослідження 

та інновація під грантовим номером № 

691748 

ОВСН біомаса тріска лісової деревини 

~ 
 



«Проект uP_running прагне відкрити 

потужний Європейський потенціал 

у використанні деревних обрізок 

та викорчовування багаторічних 

насаджень (ОВСН)» 

 

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ 

 

 
• Аналіз сектору та політичні рекомендації 

для визначення стратегії розвитку використання 

ОВСН на регіональному, національному та 

Європейському рівнях 

• Підтримка та демонстрація  20 потенційних 

нових ОВСН ланцюжків  в Іспанії, Італії, Греції та 

Україні 

• Створення бази для розвитку консультацій 

в підтримці сталого розвитку підприємств щодо 

їх ініціатив використання ОВСН біомаси 

щонайманше в 7 країнах 

• Консультування до 40 підприємств у 

започаткуванні використання ОВСН 

в Іспанії, Італії, Греції, Україні, Португалії, 

Франції та Хорватії 

• Аналіз потенціалу виробництва і утилізації ОВСН 

та розвиток online мапи розташування працюючих 

ланцюжків, дані про вимірювання та оцінки 

потенціалу використання ОВСН 

• Участь 7 аграрних асоціацій поза країнами 

прямого партнерства з метою поширення успішної 

практики 

• Лобіювання у 7 країнах ЄС для подолання бар’єрів 

та стимулювання прийняття рішень через політичні 

та правові заходи 

• Комунікація та розповсюдження результатів 

з метою поширення інформації щодо переваг 

використання ОВСН 

ДОЛУЧАЙТЕСЬ 

ДО КВІТНЯ 2017 
• Ознайомся з оцінками ОВСН та залиш 

дані про можливості твого виробництва 

• Долучайся до регіональних семінарів в 

Іспанії, Греції та Україні, поділись своїм 

досвідом 

• Якщо плануєш використання біомаси – 

скористайся підтримкою проекту 

• Чи є проект цікавим для твоєї країни? 

Зв’яжись з нами та долучайся в якості 

партнера, ділись досвідом 

 

ДО ЧЕРВНЯ 2018 
• Ознайомся та ставай учасником обсерваторій 

потенціалу виробництва ОВСН. З’явись на 

мапі Європи! 

• Долучайся до підготовки національної 

та європейської стратегії розвитку 

використання ОВСН 

• Знайомся та відвідуй національні конференції 

проекту в усіх країнах- учасницях 

• Долучайся до навчання та отримай 

можливість стати консультантом в 

біоенергетиці   

ДО КВІТНЯ 2019 
• Твоя компанія зацікавлена у використанні 

біопалива – отримай допомогу 

консультантів проекту 

• Приєднуйся до заходів лобіювання через 

підписання політичних рекомендацій 

• Слідкуй за результатами 

демонстраційних ланцюжків, online канал. 

Результати будуть готові! 

• Долучайся та бери участь у підсумкових 

конференціях, які відбудуться в країнах-

учасниках та Брюселі 

ПАРТНЕРИ 

 

Країни демонстраційних проектів 
 

Іспанія 

 

 

Греція 

 
 

Італія 

 

 

Україна 

 

Країни успішної практики 

 
Португалія  

 

 

 

Франція  

 

 

 

Хорватія  

Український клуб аграрного бізнесу 
Алла Кравченко 

kravchenko@ucab.ua 
 

НТЦ «Біомаса» 
Ольга Гайдай 

haidai@biomass.kiev.ua  
 
 

КОНТАКТИ 

Детальніше на сайті: 
www.up-running.eu 
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