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       Зменшення витрат на опалення
       Підтримка розвитку сільських територій та 
економіки замкненого циклу
       Зменшення вуглецевого сліду та допомога 
у боротьбі зі змінами клімату 
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Сприяння впровадженню систем
опалення на агробіомасі

у сільських регіонах Європи

www.agrobioheat.eu
Agrobioheat #Agrobioheat Agrobioheat

Партнер проекту
AgroBioHeat в Україні
Біоенергетична асоціація 
України (БАУ): www.uabio.org

Тетяна Желєзна
E-mail: zhelyezna@uabio.org
Семен Драгнєв
E-mail: dragnev@uabio.org
тел./факс: +38 044 456 94 62

Перехід з викопних палив на
агробіомасу може суттєво
скоротити ваші витрати на 
опалення!

Прочитайте цю брошуру і
дізнайтеся більше про те, як
проект AgroBioHeat може
допомогти вам у цьому переході!

Цей проект отримав фінансування від Програми досліджень та інновацій 
ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою No.818369
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Координатор проекту
AgroBioHeat
Centre for Research and Technology 
Hellas / Chemical Process and Energy 
Resources Institute: www.certh.gr
Manolis Karampinis
E-mail: karampinis@certh.gr

Опалення на агробіомасі – 
не так складно, як вам 
може здаватися!

Відмова від відповідальності: Автори несуть повну відповідальність за 
зміст цього флаєра. Він не обов'язково відображає думку Європейсько-
го Союзу. Ні INEA, ні Європейська комісія не несуть відповідальності за 
будь-яке використання інформації, що міститься у флаєрі.

Використайте сучасні рішення для 
систем опалення на агробіомасі та 
отримайте вигоди:



Агробіомаса – джерело 
відновлюваної енергії поруч з вами 

www.agrobioheat.eu

Підтримка
нових
ініціатив

солома    деревина 
від обрізки

швидкоростучі 
плантації 

шкарлупа
горіхів

кісточки
фруктів

У чому мета проекту AgroBioHeat? AgroBioHeat: де і для кого?

Цільові стейкхолдери

міскантус

Агробіомаса – біологічно відновлювана 
речовина органічного походження, що є 
побічною продукцією сільського господарства та 
агропромислового комплексу: солома, стебла 
та стрижні кукурудзи, лушпиння соняшника, 
шкарлупа горіхів та ін. У даному проекті до 
агробіомаси також відносять енергетичні 
культури, що спеціально вирощуються на 
малопродуктивних та деградованих землях 
для виробництва твердих біопалив: міскантус, 
тополя, верба та ін.

Незалежно від джерела походження, доцільно вико-
ристовувати агробіомасу для виробництва теплової 
енергії, оскільки вона є джерелом відновлюваного 
вуглецю, наявна у сільській місцевості і, що найважли-
віше для споживача, є економічно вигідним паливом!

Існують об’єктивні труднощі використання 
агробіомаси як палива. Навіть при однаковій з 
деревиною теплотворній здатності, агробіомасу 
зазвичай важче спалювати у невеликих установках. 
Агробіомаса потребує спеціалізованого тепло-
енергетичного обладнання.
Якщо ви не впевнені, що хтось забезпечить вам надій-
не постачання палива, ви не будете вкладати кошти у 
придбання котла і навпаки! Але навіть за таких умов 
існують успішні приклади енергетичного використан-
ня агробіомаси, яким можна слідувати. Проблема в 
тому, що інформація про них не є загальнодоступною.
Часто навіть особи, які приймають рішення, 
не обізнані з тим, які економічні, екологічні 
та соціальні переваги можна отримати при 
виробництві теплової енергії з агробіомаси!

AgroBioHeat – міжнародний проект, що фінансується 
Програмою ЄС Горизонт 2020. 13 організацій з 9 
країн Європи об’єднали свої зусилля заради однієї 
спільної мети – сприяти впровадженню систем опа-
лення на агробіомасі у сільських регіонах Європи!
Для досягнення цієї мети в проекті заплановано вико-
нання низки завдань, у фокусі яких буде агробіомаса:

Розповсю-
дження 
інформації 
про успішні 
приклади

Перевірка 
технічної 
відповід-
ності

Розробка 
ефективної 
політики 
підтримки

Демонстра-
ція можли-
востей

Маєте ідею про можливість опалення 
агробіомасою вашої оселі, нежитлових 
або виробничих приміщень? Тоді 
пишіть нам, і ми подумаємо як 
допомогти втілити у життя вашу ідею.

Не бійтеся починати нову діяльність, 
інші вже спробували і досягли успіху! 
Зайдіть на сайт проекту і подивіться 
відео, як вони це зробили і які переваги 
отримали від використання агробіомаси!

Маєте сумніви щодо рівнів емісії або 
ефективності, що може забезпечити 
система опалення на біомасі? В проекті 
буде проведено серію випробувань 
різних видів агробіомаси і технологій 
спалювання в лабораторних умовах техніч-
них партнерів проекту і на діючому облад-
нанні. Слідкуйте за нашими звітами, щоб 
дізнатись про результати цих досліджень!

Читаєте закони, інші нормативні докумен-
ти і не можете нічого знайти про агробіома-
су або про підтримку створення нових лан-
цюжків доданої вартості? Тоді допоможіть 
нам сформулювати конкретні пропозиції 
і долучіться до роботи семінарів, що 
будуть організовані в рамках проекту!

Дивуєтеся, що ніколи раніше не бачили 
систем опалення на агробіомасі? Тоді від-
відайте виставки, в яких ми будемо брати 
участь, або приєднуйтесь до технічних екс-
курсій на об’єкти з системами опалення 
на агробіомасі, що будуть організовані 
в рамках проекту! Крім того, за вашим 
бажанням інформація про ваше підприєм-
ство або реалізований проект опалення 
на агробіомасі може бути включена до 
Обсерваторії (бази даних) AgroBioHeat!

Більшість заходів, запланованих в проекті, 
будуть реалізовані в шести країнах: Хорватія, 
Франція, Греція, Румунія, Іспанія і Україна.
Якщо ви живете в одній з цих країн і цікавитеся енер-
гетичним використанням агробіомаси, пишіть нам. 
Думаємо, що проект буде особливо цікавий вам. 

Органи місцевого самоврядування

Підприємства АПК та сфери обслуговування

Сільські домогосподарства

Особи, відповідальні за формування регіо-
нальної та державної політики

Виробники котлів на біомасі

Фермери, сільськогосподарські кооперативи 
та підприємства

Виробники агробіопалива

Інші зацікавлені сторони

Якщо агробіомаса така чудова, то 
чому вона широко не використо-
вується?


