
 

 
 

Всеукраїнський воркшоп  

«Відновлювана енергія з обрізків та викорчуваних багаторічних аграрних 

насаджень: розвиток виробничих ланцюгів як крок до економічної і екологічної 

ефективності» 

22 лютого 2018 р., 10:00–14:00 

 

Місце проведення: МВЦ, м. Київ, Броварський пр-т, 15, павільйон №3, конф.-зал №15, 2 пов., вхід 3А 
 
 Міжнародний проект «up_Running» в рамках програми наукового та інноваційного 
співробітництва Європейського Союзу HORIZON 2020 сприяє розвитку та поширенню технологій 
біоенергетичної утилізації деревини від обрізки та викорчовування виноградних, оливкових та 
плодових насаджень.  
 Україна була обрана одним із стратегічних партнерів, оскільки має велику щільність 
насаджень плодових дерев і виноградників, а отже і потенціал використання відходів виробництва 
для теплової енергії. 
 Всеукраїнський воркшоп має на меті висвітлення інформації щодо проміжних результатів 
проекту: презентація існуючих виробничих ланцюгів, бізнес моделей та найкращих кейсів, та 
обговорення потенційних можливостей безпосередньо із зацікавленими сторонами: фермерами-
садоводами, сервісними компаніями та споживачами енергії.  

 

ПРОГРАМА (попередня)   

Час Доповідач Тема 

09:30-10:00 Реєстрація учасників, вітальна кава 

10.00-10:15 Вітання учасників 

10:15–10:30 Юрій Хоменко 
Начальник управління технічної 
політики в АПК, Міністерство 
аграрної політики та 
продовольства України(tbc) 
 
Представник 
Держенергоефективності* 
* Запрошений 

Вітальне слово та Доповідь (назву буде 
уточнено) 
 
 
 
 
Вітальне слово та Доповідь (назву буде 
уточнено) 

10:30-10:50 Тетяна Желєзна 
Біоенергетична асоціація України 
НТЦ «Біомаса» 
 

Вітальне слово та доповідь: 
Аналіз сектору використання відходів від обрізки 
та видалення багаторічних сільськогосподарських 
насаджень в енергетичних цілях в Україні 

10:50-11:20 Алла Кравченко 
УКАБ 

Проект up_Running: основні результати роботи 
проекту 

11:20-11:40 Олександр Донченко 
УКАБ 
Семен Драгнєв 
НТЦ «Біомаса» 

Обсерваторія: можливості для співпраці та 
досліджень 



 

 
 

11:40- 12:00 Семен Драгнєв 
НТЦ «Біомаса» 

Ланцюжки використання деревної біомаси від 
обрізки та викорчовування насаджень в 
енергетичних цілях в умовах України: практичні 
кейси 

12:00-12.20 Олена Ковтун 
УКАБ 
 

Перспективи впровадження очікуваних результатів 
проекту: можливості для навчання та консалтингу 
в Україні  

12:30-13:00 Обговорення. Підведення підсумків. 

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

 
Участь у воркшопі безкоштовна за умов попередньої реєстрації на сайті проекту: https://goo.gl/trpxWJ  
Додаткова інформація на сайті проекту: http://ua.up-running.eu/  

 
Контактні особи:      
Тетяна Желєзна zhelyezna@biomass.kiev.ua  
Алла Кравченко    kravchenko@ucab.ua 
   Телефон 097-0304533 

 
 

 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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