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ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ 
Цей документ був підготовлений партнерами проекту uP_running в рамках робіт за контрактом 
EC-GA 691 748. 
Ані координатор проекту, ані будь-яка сторона, що підписала угоду консорціуму проекту 
uP_running, ані будь-яка особа, яка діє від імені будь-кого з них: 

(a) не дає ніяких гарантій та не робить заяв, неявних або інших, 
(i). щодо використання будь-якої інформації, пристрою, способу, процесу або іншого 

елемента, розкритого в даному документі, в тому числі комерційної цінності та 
придатності для певної мети, або 

(ii). що таке використання не порушує або не втручається в приватні права, 
включаючи інтелектуальну власність будь-якого учасника, або 

(iii). що цей документ підходить для будь-яких обставини конкретного користувача; 
або 

(b)  бере на себе відповідальність за будь-які збитки або іншу відповідальність (включаючи 
будь-які непрямі збитки, навіть якщо координатор проекту або будь-який представник 
сторони, що підписав Угоду Консорціуму проекту uP_running, був попереджений про 
можливість таких збитків) в результаті вашого вибору або використання цього 
документа або будь-якої інформації, пристрою, способу, процесу або іншого елемента, що 
описаний в цьому документі. 
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АБРЕВІАТУРИ 

ОВСН: обрізка та видалення сільськогосподарських насаджень  

CERTH: Центр наукових досліджень та технології Еллади, Греція 

CIRCE: Дослідницький центр енергетичних ресурсів і споживання, Іспанія 

CONFAGRI: Національна конфедерація сільськогосподарських кооперативів і Credit Agricole, 
CCRL, Греція 

ЄК: Європейська комісія  

HPK: Хорватська палата сільського господарства, Хорватія 

SCDF: Компанія «Послуги Кoop-де-Франс», Франція 

НТЦБ: Науково-технічний центр «Біомаса», Україна 

УКАБ: Український клуб агарного бізнесу, Україна 

UFG: Університет Фоджа, Італія 

uP_running: Підвищення рівня сталого постачання деревної біомаси від обрізки та 
викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень  
 

 

ВИЗНАЧЕННЯ  

Обсерваторія Веб-інструмент на основі карти, що був розроблений проектом uP_running 
для того, щоб записувати і відображати "досвід" з біомасою ОВСН, такий як: 
польові вимірювання продуктивності біомаси, механізоване збирання 
біомаси ОВСН і ланцюжків доданої вартості на основі ОВСН. 
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1 ПРО ВЕБ-ІНСТРУМЕНТ ОБСЕРВАТОРІЯ UP_RUNNING  

Біомаса від обрізки та видалення сільськогосподарських насаджень (ОВСН) утворюється на 
виноградниках, оливкових та фруктових плантаціях та практично не використовується. Проект 
uP_running розробив простий у використанні інструмент на основі карти, в якому, з метою 
підвищення обізнаності та знань щодо утилізації біомаси ОВСН в Європі, записується досвід з 
управління біомасою ОВСН. У загальному терміні "досвід" мається на увазі: 

 Продуктивність біомаси ОВСН на основі польових вимірювань  
 Технології збору біомаси під час тестування, демонстрації та у існуючих ланцюжках  
 Існуючі ланцюжки доданої вартості на основі біомаси ОВСН  

Інструмент Обсерваторія являє собою реєстр продуктивності біомаси ОВСН від відбору проб 
на місцях, досвіду механізованого збору та успішних випадків створення ланцюжків доданої 
вартості на основі ОВСН. Обсерваторія, як очікується, буде особливо корисною для фахівців-
практиків і нових підприємців, що мають прогалини у знаннях щодо можливостей 
використання біомаси ОВСН. 
 
Інтерес для користувачів даних, що зберігаються за допомогою обсерваторії, пояснюється 
далі: 
 
Продуктивність біомаси ОВСН 
Кількість відходів, що утворюються в результаті обрізки та викорчовування 
сільськогосподарських насаджень зазвичай є невідомою як фермеру, так і місцевим гравцям. 
Ця кількість є дуже різною, та залежить від багатьох факторів, таких як вік дерева, тип 
культури, місцевий клімат, погодні умови, стан ґрунту, внесення добрив, тип обрізки, рівень 
поливу та інших характеристик, що відрізняються від поля до поля. Мета полягає в тому, щоб, 
шляхом збору і візуалізації фактичних польових даних, допомогти користувачам Обсерваторії 
виконати оцінку потенціалу власних залишків ОВСН. Користувач може переглядати 
Обсерваторію для пошуку даних щодо продуктивності біомаси сільськогосподарської 
культури, сорту, що управляються однаково, оскільки користувач має тенденцію оцінювати. 
Таким чином, він/вона може вибрати дані з подібних полів (з точки зору культури, сорту, віку, 
бадьорості, типу обрізки дерев і т.д.) і таким чином зробити більш надійне припущення щодо 
потенційної продуктивності. Обсерваторія також надає фермерам, технікам та вченим 
керівництво з виконання свої власних вимірів, що також можуть бути відображені в якості 
нових точок даних на Обсерваторії. 
 
Механізований збір біомаси ОВСН  
Процес збору та переміщення біомаси на край поля є початком будь-якого ланцюжка доданої 
вартості на основі біомаси ОВСН. Він повністю визначає формат і якість біомаси. Проект 
uP_running виявив, що суб'єкти, які беруть участь або зацікавлені чи впливають на підготовку 
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нових ланцюжків доданої вартості, часто мають сумніви щодо того, як виконувати ці операції. 
Тому, вкрай важливо показати в Обсерваторії як інші організували збір біомаси ОВСН на полі. 
Користувач може переглядати дані за культурою, або за типом відходів, а також знайти різні 
випробування механізованого збору ОВСН, різні типи машин, їх продуктивність (тон на 
годину, що є найважливішим параметром для можливості організації ланцюжка доданої 
вартості), а також основні проблеми, що виникли. Крім того, вже існують комерційно доступні 
технології, які підходять для даних типів біомаси, і, таким чином, унікальне значення 
Обсерваторії для користувачів полягає у тому, щоб показати, що це за обладнання, хто його 
виробляє, і як воно використовувались в демонстраційних випробуваннях або на практиці. 
 
Існуючі ланцюжки доданої вартості на основі біомаси ОВСН  
При запуску нової ініціативи, той, хто розпочинає першим зіштовхується з труднощами під час 
масштабування бізнесу та при організації ланцюжка доданої вартості. Розділ Обсерваторії, що 
відображає існуючі ланцюжки є ключовим у поширенні практики використання біомаси ОВСН 
шляхом наведення практичних прикладів. Типи та розміри ланцюжків доданої вартості 
настільки різні, що пояснення досвіду інших, є одним з ключових факторів для дублювання, і, 
таким чином, для широкомасштабного поширення використання біомаси ОВСН. 
 
Підсумок 
В цілому, Обсерваторія покликана полегшити користувачам розуміння їх потенціалу та 
виявити успішні експлуатаційні випадки для копіювання. Таким чином, інструмент 
Обсерваторія uP_running, як очікується, буде корисним для фермерів, кооперативів, 
сільськогосподарських сервісних компанії, продавців біомаси, зокрема, для визначення і 
розробки, виходячи зі своїх потреб, оптимального ланцюжка використання біомаси ОВСН, що, 
в кінцевому випадку, може привести до чистого та сталого розвитку суспільства. 
 
Примітка 
Цей документ являє собою скорочену версію керівництва. Він був розроблений з метою 
ознайомлення користувачів з основними функціями Обсерваторії. Більш детальну 
інформацію про різні типи досвіду і пов'язані з ними шаблони можна знайти у робочому звіті 
проекту під назвою "D6.1: Обсерваторія, веб-інструмент". Звіт (тільки англійською мовою) 
доступний на веб-сайті Обсерваторії та веб-сайті проекту uP_running. 
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2 ЯК КОРИСТУВАТИСЬ ОБСЕРВАТОРІЄЮ: ПОШУК ТА 

ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ  
1. Для доступу до Обсерваторії перейдіть за наступним посиланням: http://www.up-

running-observatory.eu/ua/  (головна сторінка Обсерваторії відображена на Рисунок 1). 
 

  

 Рисунок 1. Головна сторінка Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-observatory.eu/ua/ 
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2. Введіть пошукові критерії. Відмітьте який тип «досвіду» з біомасою ОВСН має бути 
відображений в Обсерваторії (див. Рисунок 2).  

3. У Вас є можливість відмітити всі опції. Коли Ви виберете даний варіант, всі типи даних 
будуть відображені.  

 

  

Рисунок 2. Система фільтрування в Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-observatory.eu/ua/ 

4. Введіть країну, для якої Ви хочете побачити «досвід» з біомасою ОВСН. Виберіть країну 
з списку запропонованих. Додатково Ви можете вибрати «всі країни» для 
відображення даних для всіх країн доступних в Обсерваторії (див. Рисунок 3). 

5. Встановіть прапорець для відображення досвіду ОВСН, що походить від обраних видів 
сільськогосподарських культур (див. Рисунок 3). 

6. Ви, також, можете вибрати всі види культур для відображення досвіду з біомасою 
ОВСН всіх видів (див. Рисунок 3). 

7. Натисніть кнопку «Пошук» для відображення даних на основі обраних критеріїв (див. 
Рисунок 3). 

2 

3 
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Рисунок 3. Система фільтрування в Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-observatory.eu/ua/ 
 

8. Після натискання кнопки «Пошук» всі точки даних, що відповідають обраним Вами 
критеріям будуть відображені на карті (див. Рисунок 4). 

9. Легенда відображає тип інформації, що відновиться до кожної з точок даних (дивись 
Рисунок 4). 

4 

5 

6 

7 
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Рисунок 4. Відображення точок даних та легенди в Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-
observatory.eu/ua/ 

 

10. При натисканні на точку даних, з'являється текстове поле з найбільш важливою 
інформацією щодо досвіду ОВСН (дивись Рисунок 5). 

11. Натисніть на кнопку “Детальніше” (дивись Рисунок 5) для перегляду всієї  інформації про 
обрану точку даних (дивись Рисунок 6). 

12. Натисніть на Click on “див. pdf” для завантаження всієї інформації про обрану точку 
даних у форматі pdf (дивись Рисунок 5). 
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 Рисунок 5. Текстове поле для обраної точки даних у Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-
observatory.eu/ua/ 

 

 

 Рисунок 6. Інформація, що надається для обраної точки даних у Обсерваторіїl. Джерело: 
http://www.up-running-observatory.eu/ua/ 
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13. Результати пошуку відображаються також у формі списку з основними 
характеристиками точки даних. Список також містить вищезгадану кнопку 
«Детальніше» ( ) та «див. pdf» ( ) (дивись Рисунок 7). 

 

 Рисунок 7. Відображення результатів пошуку в Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-
observatory.eu/ua/ 
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3 ЯК ВНОСИТИ ДАНІ ДО ОБСЕРВАТОРІЇ 

У випадку, якщо Ви хочете внести дані до Обсерваторії uP_running, наприклад польові 
вимірювання кількості біомаси ОВСН, новий досвід збору чи новий ланцюжок доданої 
вартості зробіть наступні дії:  

1. Натисніть на кнопку «Корисні документи» зверху головної сторінки Обсерваторії 
(дивись Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). 

2. Завантажте форму, яка відноситься до відповідного виду «досвіду» з біомасою ОВСН, 
який Ви хочете додати до Обсерваторії. Наприклад, обрізка, видалення плантації, 
механізований збір, ланцюжок доданої вартості (дивись Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata.). Форми повністю перекладені всіма вісьмома мовами проектую.  

 

  

 Рисунок 8. Внесення даних щодо досвіду біомаси ОВСН до Обсерваторії. Джерело: http://www.up-running-observatory.eu/ua/ 

3. Заповніть форми. На більшість запитань можна надати відповідь шляхом відмічення 
відповідних прапорців або шляхом надання простих числових значень. 

o Якщо у Вас є намір провести польові вимірювання продуктивності біомаси 
ОВСН ознайомтесь з відповідним Керівництвом. Він надає чіткі інструкції про 
те, як виконувати такі вимірювання, які інструменти слід використовувати, як 
уникнути помилок при проведенні вимірювань, містить шаблони для запису 
вимірювань ваги і т.д. 

4. Відправте заповнені опитувальники електронною поштою до відповідальної особи у 
Вашій країні. (див. Таблиця 1). 
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4 КОНТАКТНІ ДАНІ 

Якщо у Вас виникли сумніви, або Вам потрібна допомога, чи Ви бажаєте надати дані для 
відображення у Обсерваторії, будь ласка, зв’яжіться з відповідальною особою у Вашій країні 
задля організації збору даних.  
 
Таблиця 1. Контакті особи у країнах-партнерах проекту  

Контакти у відповідності до країни проекту   

Країна 
Партнер 
проекту 

Контактна особа Email Телефон 

Демонстраційні країни 

Італія UFG Massimo Monteleone massimo.monteleone@unifg.it  
+39 

0881538223 

Греція CERTH Manolis Karampinis karampinis@certh.gr    
+30 

2111069518 

Іспанія CIRCE Daniel García daniel.garcia@fcirce.es  
+ 34 

876555511 

Україна 
НТЦ “Біомаса” Ольга Гайдай haidai@biomass.kiev.ua  

+38 
0976402967 

УКАБ Алла Кравченко kravchenko@ucab.ua  
+38 

0970304533 
Країни розповсюдження досвіду 

Croatia HPK Tajana Radić tajana.radic@komora.hr  
+38 

5(0)16109260 

France SCDF 
Camille Poutrin 

camille.poutrin@servicescoopde
france.coop  

+33 
144175840 

Samir Hadour 
samir.hadour@servicescoopdefr

ance.coop 
+33 

144175845 

Portugal CONFAGRI Luís Calaim luis@confagri.pt 
+35 

1969891969 
 
 
Можливо також зв’язатись з адміністративною командою Обсерваторії за допомогою форми 
на сайті. 
 
У випадку, якщо Ви хочете надати дані з будь-якої іншої країни, будь ласка, зв’яжіться з 
представниками CERTH або CIRCE. 


