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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНГРЕСУ 

 

09 лютого, вівторок 

 
 до 10

30
 Реєстрація учасників конгресу: 

https://forms.gle/4ix4DoX7sH1xG95J9 

Пленарне засідання: 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYm 

IwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187- 

4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc- 

8fac-fe031ef6d147%22%7d 

1000 - 10
30

 Привітання учасників конгресу 

1030 - 10
40

 Перерва 

1040 - 12
40

 Робота семінарів 

1240 - 12
50

 Перерва 

1250 - 17
35

 Робота семінарів 

   

10 лютого, середа 

1000 - 12
00

 Робота семінарів 

1200 - 12
15

 Перерва 

1215 - 13
15

 Дискусія по стендових доповідях 

1315 - 18
45

 Робота семінарів 

1845 - 19
00

 Закриття конгресу 

https://forms.gle/4ix4DoX7sH1xG95J9
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYmIwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYmIwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYmIwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYmIwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFhMDgzYTktZmIyZC00YzAxLTlhYzktMTc5ZjFlYmIwODI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
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1-СЕМІНАР «ЕКОЛОГІЯ» 

Вхід на платформу MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3 
MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62- 

5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c- 

47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d 
 

Керівник семінару: Я. М. Гумницький, д.т.н., проф. 

В. В. Сабадаш, д.т.н., доц. 

О. В. Люта, к.т.н., доц. 

Секретар семінару: А. О. Мараховська, лаборант 

У.З.Сторщук, аспірант 

09 лютого, вівторок 

 

1040 - 10
55

 Братусь О., Петрушка І.М. «Оцінка впливу 

відпрацьованих сонячних панелей на довкілля» 
1055 1110 Гринчак К.В., Гаркович О.Л. «Очистка стічних вод 

автосервісних підприємств біотехнологічним 

методом» 
1110 - 11

25
 Жулчинський В.Є., Лисак Г.А. «Технології захисту 

рекреаційно-туристичного потенціалу 

Старосамбірщини» 
1125 - 11

40
 Зюзько В.В., Гаркович О.Л. «Компостування 

відходів с/г виробництва» 
1140 - 11

55
 Колодяжний Д.О., Ульяніч А,С., Мельнікова О.Г. 

«Каталазна активність грунтів, забруднених 

нафтопродуктами, як маркер їх фізіологічного 

стану» 
1155 - 12

10
 Костянчук А. С., Четверіков Б. В. «Методика 

картографування національних парків і заповідних 

зон України з використанням ГІС- технологій» 
1210 - 12

25
 Кузик Н.А., Патрій М.І., Старосілець М.М., 

Мокрий В.І. «Технології моніторингу екологічної 
безпеки басейну річки Сян» 

1225 - 12
40

 Лоцман А.В., Чаусовський Г.О., Лашко Н.П. 

«Розробка типоряду гальванічних сенсорів для 

прикладних задач екологічного моніторингу» 

 
1240 - 12

50
 Перерва 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmZjNWI5NjktYzhhMS00OTBlLTkyODUtYjYyNDk3MDQxZTU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d


5 
 

1250 - 13
05

 Nahurskyi N.O., Vasiichuk V.O. Radiation and hygienic 

monitoring of radon in Ukraine 
1305 - 13

20
 Назаревич Л.Є., Олійник Г.І., Назаревич А.В. 

«Землетруси Львівщини: екологічні ризики» 

1320 - 13
35

 Шепітка М.В., Уйгелій Г.Ю. «Вплив стаціонарних 

джерел приватного підприємства «БІОРЕСУРС» на 

стан атмосферного повітря» 
1335 - 13

50
 Гелеш А.Б., Іллюк Р.В., Гнатів В.М. 

«Електрокоагуляційне очищення гальванічних стоків 

від іонів ніколу» 
1350 - 14

05
 Чубур В. С. «Потенціал анаеробного зброджування 

органічних відходів в Україні» 
1405 - 14

20
 Каряка А В.Л, Мартиняк-Андрушко М.А. 

«Екологічні аспекти будівництва централізованого 

сховища відпрацьованогоядерного палива» 
1420 - 14

35
 Гловин Н. М. «Дослідження якості водних ресурсів 

децентралізованого водопостачання сільських 

місцевостей у межах Бережанського району» 
1435 -14

50
 Варгаракі Ю.М., Варгаракі А.Ю. «Значення 

візуальної екології в умовах сталого розвитку 

правоставних Лавр» 
1450 -15

05
 Черой Л.І. «Сучасний стан водогосподарських і 

екологічних проблем дельти Дунаю» 
1505 -15

20
 Дячок В.В., Колтунова Г.А. «Зміни клімату в 

наслідок глобального потепління» 
1520 -15

35
 Гопкало Д.В., Васькіна І.В. «Технології збору 

полігонного біогазу» 
1535 1550 Овсюк О.В. «Використання зоошлакових сумішей 

теплових електростанцій для транспортного 

виробництва» 
1550 1605 Теслович М.В. «Геопросторові особливості 

природно-заповідного фонду» 
1605 1620 Гривняк А.В., Яковенко О Ю. «Безреагентне 

знезараження зернового сусла» 
1620 1635 Didenko P., , Bakay B. Influence of climatic indicators 

on the stability of pine plantations in Polissia 
1635 1650 Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. 

«Вплив штаму Mesorhizobium Cicerі ND-64 – 

продуценту речовин ауксинової природи на 

динаміку формування та функціонування 

симбіотичної системи НУТУ 
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1650 -17
05

 Волочнюк Л. С., Геруш Н.І., Тимчук І.С., Масікевич 

А.Ю. «Біологічне аєробне очищенння фільтратів 
сміттєзвалищ в умовах аерованих лагун» 

1705 - 17
20

 
Богач Н. Ю., Колеватих І.С., Тимчук І.С., 

Волошкіна О.С. «Дослідження оптимальних 

шляхів утилізації відпрацьованого активного мулу 

каналізаційних очисних споруд» 

 
1720 

 
1735 

 

ДИСКУСІЯ 
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2-СЕМІНАР «ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА» 

Вхід на платформу MSTeams: 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup- 

join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMW 

NiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62- 

5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c- 

47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d 
 

Керівники семінару: В. В. Дячок, д.т.н., проф. 

О. Р. Попович, к.т.н., доц. 

С. І. Гуглич, к.т.н., доц. 

Секретар семінару І. М. Свянтко, фахівець. 

О.І.Кварціян, фахівець 

10 лютого, середа 

 

1000 - 10
15

 Патрій М.І., Кузик Н.А., Гречаник Р.М., Мокрий В.І. 

«Інформаційне забезпечення моніторингу природно- 

заповідних об’єктів Стрийського району 
1015 - 10

30
 Petrova ZH., Novikova YU. Processing of obsolete sludge 

1030 - 10
45

 Старосілець М.М., Кузик Н.А., Патрій М.І., 
Мокрий В.І. «Інформаціні технології моніторингу 

природного заповідника «Розточчя» 
1045 - 11

00
 Тарасюк О-М., Петрушка І.М. «Вплив «зеленої» 

енергетики на навколишнє середовище» 
1100 - 11

15
 Tokarchuk D.М. Prerequisites for biofuel use in agro- 

industrial production 
1115 - 11

30
 Тягній Л.М., Степова О.В. «Аналіз впливу біогенних 

речовин на процес евтрофікації в водних об’єктах 

полтавській області» 
1130 - 11

45
 Федяй В. А., Максименко Н. В. «Оцінка екологічного 

ризику від забруднення атмосфери міста Суми» 
1145 - 12

00
 Хімчик В. В. , Маренков О. М. «Вплив інвазійної 

прісноводної медузи виду Craspedacusta Sowerbii на 

екологію Дніпровського водосховища» 

1200 - 12
15

 Перерва 

1215 - 12
30

 Жилко В.В., Нехань Н.В. «Использование 

люминисцентного анализа для количественного 

определения высших карбоновых кислот в природных 

объектах» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMWNiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMWNiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMWNiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMWNiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjUwNGZjYzgtMGFhYy00MTZlLWE4ZDgtODkwMWNiOTVlYTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227631cd62-5187-4e15-8b8e-ef653e366e7a%22%2c%22Oid%22%3a%226898a3c8-f48c-47cc-8fac-fe031ef6d147%22%7d
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1230 - 12
45

 Нестерівська С.П., Сидорко М.С, Яцишин М.М., 

Решетняк О.В. «Про утилізацію Cr(VI) композитами 
природний мінерал/поліанілін» 

1245 - 13
00

 Головко А.М., Недзвецька О.В. «Молодіжний туризм у 

контексті сталого розвитку» 
1300 - 13

15
 Дяденчук А.В, Курилець О.Г. «Можливість 

застосування методу каталітичного окиснення для 

очищення стоків молочних підприємств» 
1315 - 13

30
 Ілючок І.О., Дацько О.С «Аналіз викидів забруднюючих 

речовин скловарних підприємств» 
1330 - 13

45
 Гнатюк Я.І., Гуглич С.І. «Енергоощадні технології 

зберігання зерна» 
1345 - 14

00
 Нечипоренко Л.Л., Карамушка В.І. «Динаміка 

кліматичних показників території Українського Полісся 

за період з 1985 р.» 
1400 1415 Подольська А.Ю., Васькіна І.В. «Аналіз технологій 

зниження впливу викидів автотранспорту через перехід 

на водневе паливо» 
1415 1430 Шевчук О.В., Азімов О.Т. «Моделювання та 
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пожеж в природних екосистемах Полісся» 
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1600 1615 Орфанова О. П., Буяк Н. П. «Гармонійне поєднання 
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00
 ДИСКУСІЯ 
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ПРИШЛЯК Н.В. 

POTENTIAL OF GROWING BIOENERGY CROPS FOR THE 

PRODUCTION OF SOLID BIOFUELS 

Abstract. Along with the gradual reorientation from food crops to biofuel 

production, plant biomass energy has become one of the most dynamic aspects 

of the modern global energy market. The main characteristics of energy crops 

are given in the article. Measures for the development of solid biofuel 

production from bioenergy crops in Ukraine are proposed. 

Energy crops are plants that are specially grown for use directly as fuel or for 

biofuel production. General characteristics of bioenergy crops for biofuels 

production are shown in Fig. 1. 

 

Fig. 1. Characteristics of energy crops 

 

Unlike food crops, energy crops do not have special requirements for the 

soil and can be grown on degraded lands. In terms of land areas used for energy 

plantations among the EU countries, Italy is in the lead – 57 thousand hectares 

(the largest area in Europe), Poland – 13 thousand hectares, Sweden – 12 

Growing cycle 

Perennial (willow, poplar, miscanthus, switchgrass) 

Type 

Tree-like (willow, poplar, white acacia) 

Herbaceous (miscanthus, switchgrass, hemp, sugar cane, juniper, 

amaranth, Pennsylvania mallow, burdock, flat-leaved bluegrass). 

Annuals (amaranth, bitter mustard, vine millet etc. 
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Ready use biofuel (willow, poplar, white acacia) 

Pellets, briquettes, granules (willow, poplar, miscanthus, 

switchgrass) 

Second generation biofuels (all lignocellulosic biomass). 



thousand hectares, Germany – 11 thousand hectares, Denmark – 10 thousand 

hectares, Finland – 8 thousand hectares. 

Growing and using special plants for biofuel purposes is an effective 

measure for the efficient functioning of non-energy rural areas. These plants are 

called energy crops, they are mostly perennial, well adapted to growing 

conditions, able to form high biomass yields. Biomass of energy crops is 

characterized by a low content of chemical elements, contains a significant 

amount of lignin and cellulose, in some plants – sugar and starch, and is an 

excellent raw material for the production of energy-intensive biofuels. 

Thus, the cultivation of energy crops and their use as a feedstock for 

biofuel production in Ukraine is a new and promising area for business 

development in the field of alternative energy. Today this direction of alternative 

energy in the country is at the stage of development. The available natural 

potential, favourable climatic conditions and large areas of land unsuitable for 

agriculture, which can be used for energy plantations, are not yet fully used in 

Ukraine. One of the reasons that slow down the development of bioenergy crops 

in Ukraine is the imperfection of regulatory and legal regulation of the 

renewable energy sector in Ukraine. In addition, the lack of mechanisms for 

providing benefits and subsidies to companies willing to invest in "green 

energy" creates a significant financial burden for the investor at the initial stage 

of plantation, which in turn significantly slows down the development of such 

business in Ukraine.  

Rising energy prices and the degradation of the ecological situation of the 

environment as a result of the growing consumption of fossil fuels are 

prompting humanity to use biomass for energy needs. The main industry 

producing biomass is the agricultural sector. Together with the phasing out of 

food crops for biofuel production, plant biomass energy has become one of the 

most dynamic aspects of the modern global energy market, with leading 

governments seeking to adopt existing renewable energy policies and 



regulations to stimulate non-food biomass production. Of all renewable energy 

sources, it is expected that the largest contribution, especially in the short and 

medium term, will come from biomass. Fuels derived from energy crops are not 

only potentially renewable, but are also reasonably similar in origin to fossil 

fuels (which also originate from biomass) to provide direct substitution. 

Bioenergy crops are easy to store, transport, affordable, and can be converted to 

a wide range of energy sources using existing and new conversion technologies, 

and thus could be a powerful alternative to traditional fuels in the twenty-first 

century. Characteristics of energy crops were given in the article. The structure 

of areas under energy crops in Ukraine was analyzed. The potential of energy 

plantations in Ukraine was determined. The sustainability criteria for biofuels 

under Directive 2009/28 / EG was analyzed. Comparative characterization of 

energy plants for the production of solid biofuels was carried out. Peculiarities 

of growing bioenergy crops, in particular willow, poplar, miscanthus and 

switchgrass, were analyzed. The block diagram of the phases of biomass, which 

determine its quality as a raw material for biofuel production was formed. The 

technology of solid biofuel production was analyzed. SWOT analysis of the use 

of energy raw materials for biofuel production was carried out. Possible uses of 

energy crops were identified. A comprehensive logistics model for the 

production, processing and use of biomass from bioenergy crops was formed. 

Measures to develop the market for solid biofuels from bioenergy feedstock in 

Ukraine were proposed. 

 


