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Семінар-нарада  «Можливості використання деревної біомаси від обрізки 

плодових дерев і викорчовування старих насаджень в енергетичних цілях» 

Вівторок, 31 травня 2016 р. 

9:30–14:00 

Місце проведення: м. Вінниця вул. Київська 50/1 готель «Оптіма Вінниця»  

Мета заходу:  

 Представлення проекту «Підвищення рівня сталого постачання деревної 

біомаси від обрізки дерев і викорчовування старих насаджень - 

uP_running» (HORIZON 2020).  

 Сприяння співпраці між організаціями, які представляють різні ланки в 

ланцюгу постачання біомаси від обрізки дерев і викорчовування старих 

насаджень. 

 Створення спільної платформи для спілкування зацікавлених осіб.  

 

Міжнародний проект «up_Running», що виконується в рамках програми спільних 

міжнародних наукових досліджень HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню 

технологій біоенергетичної утилізації деревини від обрізки дерев і викорчовування 

виноградних, оливкових та плодових насаджень. Для досягнення такої мети проект 

поєднує дії, що націлені на зміну сприйняття сектору, на підвищення рівня 

технологічної обізнаності, на поширення інформації щодо реальних успішних 

прикладів та моделей, яких можна дотримуватися, та на просування та заохочування 

енергетичної утилізації відходів від обрізки дерев і викорчовування старих 

насаджень.  

 
 

 

 

 

  

Цей проект отримав фінансування від дослідницької та інноваційної програми 

Європейського Союзу Горизонт 2020 в рамках угоди про надання гранту № 691748. 
 

Автори публікації відповідальні за її зміст. Європейський Союз не несе 

відповідальності за будь-яке використання представленої інформації. 
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ПРОГРАМА СЕМІНАРУ 

Час Доповідач Тема 

9:30-10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

10:00-10:30 Кирилюк Валентина Михайлівна, 

перший заступник директора 

департаменту агропромислового розвитку 

Вінницької облдержадміністрації  

Півторак Раїса Іванівна, заступник 

директора департаменту житлово-

комунального господарства, енергетики 

та інфраструктури Вінницької 

облдержадміністрації 

Привітання, відкриття 

10:30-10:45 Алла Кравченко, Асоціація «Український 

клуб аграрного бізнесу» 

Презентація проекту «uP_running» 

Можливості співпраці в рамках проекту 

10:45-11:15 Олена Поперечна, 

ТОВ «Фруктовий Проект» 

Сучасний стан розвитку садівництва у 

Вінницькій області 

11:15-11:45 Ольга Гайдай,  

Семен Драгнев, 

НТЦ «Біомаса» 

Світовий досвід використання деревної 

біомаси від обрізки дерев і викорчовування 

старих насаджень в енергетичних цілях 

11:45-12:15 Олег Левченко,  

ГО «Подільська агенція регіонального 

розвитку» 

Досвід Вінницької області в заміщенні 

імпортованих енергоносіїв місцевими 

видами палива на прикладі с. Северинівка 

12:15-13:00 Модератори:  

Алла Кравченко, УКАБ 

Ольга Гайдай, НТЦ «Біомаса» 

Дискусія серед учасників: 

 Які бар’єри існують на шляху 

енергетичного використання біомаси? 

 Шляхи подолання бар’єрів? 

 Основні технічні/політичні перешкоди? 

 Основні рушійні сили?  

 Що необхідно для забезпечення 

впровадження кращих практик 

використання біомаси як палива? 

13:00-14:00 Фуршет. Спілкування між учасниками 

Контактні особи:     Алла Кравченко   kravchenko@ucab.ua  

Ольга Гайдай       haidai@biomass.kiev.ua 
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