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lнститутi технiч ноТ теплофiзики

Нацiональноi академiТ наук УкраТни

вIдгук
o(lirtiiiHttt-tl oIIotleH"l,a, гrро(lесора кафе,цри T,paKтopiB, авr,оп,tобiлiв Та

бiоеtrерr,t)сIlс,гс\t l laltiorra.;l})IloI,o 1,1litзерсtrт,с,1,1 бiорссурсiв i

прироjiоti()рисlvl]аrtня YKpailirt, jlotil,opa ,гехtti.tt-tих il.ivli, rIро(lесора Го.чуба
I'eHHudilt Днtttttо,,tiitовччч на дисерт:ацiйну робот,у f'елеryхи I'еоргiя
Георr,iйовича Еа l,eмy "HctyKoBtl-mexHi.ttti зuссtdtt вuробttuцmвч eHepzii з

бiоltоtiчншr вudiв пOllltBu", по;lаIIу rra здобут,I,я Hayкoвoгo ступеня доктора
Textti.rttиx наук за ctlettiajILllic,гK) 05.14.0t] -- Ilерет1]орюванtIя вiдновлюваних
виiiiв errepгiT

AKтya;tbHicT,b робот,и. l\исертаrtiйна робоr,а f'е"цет"ухи ['.['. irрисвячеFIа
вирiшtенню однiсТ iз актуальних шроблем су.Iаснос,гi пiдвиlt]енню
ефект,ивrtiсть виробництва eHepI,iT iз бiо,тrогiчних видiв гIаJIива при спалюваннi
,га анаеробrrому зброджуваннi ruляхом розроб"llення науково-технiчlтих засад
гtроцесiв заr,о,гiвлi, обробки еI,раргrоТ бiомаси l,а виробницт,ва енергiТ з

Tl]epj\l{x tзиjtitз бiоtlа:tиtзlt. бitlr,азt, i бiоме,r,ану, CBil р\,,хас,I]l)ся i] с,горону
скороLlення сIIоживання викоIlлlих видlIз Ila.IIиB ,га

вlдновлtова}Iих джерел енерг11, а тому науково*технiчне
впровадження
обгрунтування

виробництва енергiТ iз бiологiчних видliв гIаJlива для забезпечення найбiльш
прийtrяr,них lзapiaHTiB ,цекарбонiзаttii екоttомiки УкраТни с актуальною
Fl it\,ко BO-,t,cхt t i.l t t tlttl ll роб.lr с NJ olo.

i loc,ri;tlictlItя ]а ,гс\{сllо l1исер,гаItil' виксlttаttсl зt,i,,litt,l ,] Il"гIallOM гtауково-

лослi.l{tlt-lТ r,ема,гики Bi;uii;ry r,еrt.llофiзичtIих проб"лел,r с[iс,геN,I теп"rlопостачанI]я
lнс"гиr,.чту технiчtlоТ тегrLrосРiзики HAt{ УкраТни, а саме: договiр з НАН
Украi'ни JV943 <Розробка концеIrцiТ розвитку бiоенергетики в Украiнi>, в

ра\,1ках цiльовоТ програми прикjIадI-lих дослiджень ttAH Украiни <Бiоttаливо>

у 2007-2009 рр.; дlогсlвiр з N4OГl УкраТilи ЛГ9 N4/79-200B <l]ослiдrкенr{я горiння
побiцtitli tlpo,1yKrtiT KvKypi,.llзll ,] \,Iе,гоtо виробrjиt1,1,ва еrlергii>; 11oгtlBip з I,{AEP
JY! 2/08 кliос"гriдх<с}-lltя r,a аtlа;tiз t,tотеtlцiа.]Iу I{е,гра;lицiйних r,a Biu:lHoB:IloBaIIиx

.rlжepeJl ertepгiT ,ra с,гворення на Тх ocTroBi А,гласу енергетичного t-tотlенцiалу

}-IВДtr i] YKpaTlri>, 2008 р.; договiр з НА}{ УкраТни ЛЪ Об 7,1 <Оцiнка
технiчtlих N,tожлиtsостей, енергетичноТ, економiчноТ та ексlзtогiчноi
ефективtlост,i вl..lкорисl,аIItlя бiомаси rra l'HC]. 'ГIjI l та когеI{ераltiйтlих с,гаttr{iях

в }'K1l;titti>l Kclltlt.lteKctltlT liрограl\1и IlА}lУкраТrlи <<()б'сilrtаFit{я)) l'?.0l0 - 20l2
рр,; llpl.iKjIaдIta робоr,а "\ltr 1,7.1.824 кРозробка TeIlJIoтexHcl;ttlt,iLlFll,Ix заходiв
xto/{o виlэсlбниt{,гва ],eIuIoBoT eHepгiT в кот,ельних ко\.{унального госIlоj]арства З

використанI]яN{ мiсttевих IIаJIив)) (2009-20l lpp.); rrрикJIаJ{F{а робо,га Л9

1.7.1"850 <Дослiдження rtpolleciB i ,гехно.тrог,iй виробницт,ва теIlлоти та
eJreктpoer-repгiT з бiомаси>. 2012 - 20l4 рр., гIостаFIоI]а бrорсl RФ]'[iЕ I-iAH
Украi'rrи
0tl2[r00

Bi;ll 0б, l2.20l l р. протокOJLNrr \J , ьЧ9l (.iVq ;tер;крессr,рацiТ
5080); прикJIа/цllа робо,га ЛГ9 1,7.874
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.гехItоjlогiй сгIаjIIоваI{}tЯ ].а анаеробного збро;tlкуванtlя бl9мlси аграрного

tloxoJl)lie}{l{rt)).201.5 - 2019 pp,,,lo..,.uu,rua бrоро l]Фтгltj I-{дI-1 Украiни вiд

30.09.2014 р, II|]oTOKO,]I JЧ9 lз, sч70 (JYl ;tеlэ;кресс,граrliТ 0l 1 5L]000773) та

мirкнаtро;tltий коtl.гl]ак-'з KoN,'IIatticro KRSJ Illr cstmctrts iпvеstiёпi sроlеёпоst a,s,>

(Llехiя) JYlr ЗOOз,:оiв <I}ибiр регiоьrу, УкраТни .[,rIя мо7кJtивос,гей iltвест,ування в

б i оенср геl и ч Hl,i l,"{ llpoe к,г)),

Сr.УпiньобrрУнтованос"гilIаукоВихIIоЛоженЬ'ВисtIоВкlВl
рекоNIеI{дацiй, сфорплу"rIьова}IIrх у лисертаttii, ix ,tocT,oBipHicTb 

,I,A tlовизна,

[ олсiвтri Iltl,1o)lieItliя ;1исерr attiT, висtlсlвкl,t i рскомендаLtiТ lrlocl aTHbo

обгруttr.ованi, Авr.оропt llpORe,,1eIto ряjl ,георс,l,иLltll,tх ,га ексllсриr"lеIiТа,ПЬНих

дослijtrкень I{a octttlBi вi,цомих N,lеlолик розрахуIlку, гlлан\,вання та обробки

од\ер}каних /{аних. у jtocTaT'boNly обсязi предlсТаВЛеНО ЛiТеРаТУРП"] ll]]i;
наданi гtрогtозиuii tзиробrtиtt,гву та зага.пьнi tsисновки Lцодо проведено1

робоr,И "' роботi СКjlаlllаIО,гься iз аналiзv
f lос.lli,цrкеIlLlя llp1.1Bciic,tti I] дисср,гаIl1ИIl1',li],.":',ll,].l]]""

С)..iасllОl.Ос'tаt{У.ГаllрОI.1t(lзtввl,tрсlбl{l]I1.1.Васrrсрr.iТзбiо;rtlt'itll{ихi]и.цli]IlаЛиВа'
меr.оitiвсПаЛiоВа}iНя.Гаособ'ltивос'геriанаерсlбtlоТсрерш'tентачiТбiоп,tаси,
окресJlеI{ня меl]и i завдань дослiдlкень, 1]еореl,ичних 1а ексшеримен,гаJIьi{их

дослiдцжень, Робота мiститъ висновки та рекомендаuiт лля науки та

виробгtицт.ва. Bci дослilllttеtlня грун,г.уюl]ься на об'ск,lивгtих ,цаr{их, якi

/IOCT,а 1-1 l ь() пpeJlcl,aB-,tett i в,гекс гi jlисср,гаlliйrlсji робоl,и

I'cl"rtoBtte l1a\/liOlJe II()JlO7iеlIIiя ilиcep"IariiT rIOJlяI,ас }],го\1\,, IllO lIljlI]иIцеt{ня

е(lекr,ивгttlстi виробниttт,ва еrлергiт iз бiоrrогiчllих ви;tiв паJ.Iива rIри

сttа.цюваннi.гаанаеробномУзброджуваннiNlоЖебутиДосяГl]УТоУYlТ
розробки теоре,tичt оrо обгрунтування i метоltологiчного апарату, методlв та

засобiв ВИКорис1аНшЯ Т]I]ерДИх бiологiчних виДiв ПаJIиВа' отрИМаниХл- 1З.

аграрrlот сир()виtlи i tla ttiii octroBi розробкрl lзiltrtовiлrttiт норп,tа'ивI]о-правовоl

Сlази tЗ t,а.ll1,1зi ,rr,р,,О,,r'l,гtlа i..o"o.r-p"., 
jll::_бiоtrа,ltиtз, I[c ilало :]NIогу розробити

прOгilо:] LL'Oло ,]al.ajtb}ioT вст,агtов,llеttоТ ttс1,1,ужtltlстi бiоенер'етиLIного

облаjtгiапп, у iOSo рошi rIapiBHi ,19,6 I'I]T, i5,2 I'BT.,-,, загацьноI,о сIIо}кивання

бiогrалив _ 20Эвrп' 
'. 

H.e.ipirc, замiщення шриродного газу ts обсязi 20 млрд

;lrЙ ,; можJlивостi створенI{я до l60 ,гrlс. робочих lчtiсцъ,

Висновки/lИсерl.ацiйноТроботиСдlосl.аТ}IЬОобгругrтоВаI{ИМИ,ВоНИ
tli;tr.Bcp j tirtetl i ttеобх i,llt tclttl Ki,,l ьк ic,rtt) ,l,сореl,и ч ltllx ,I,a екс [I ери i\le Ill,aJIbI] их

дос,rl i jtiKell ь, BLlKoHali их у :rабораторних,га виробtlиLIих yN{olrax,

IlершийПункТ.виснсlвкiвкОнсТаТуСфактрозробки''iII:::
обгрунr.ованих методичних засад оцiнюваrrня енерге-тичного ц9,1,gццl&лу

бiопцаси' якi охоIIJтIоютЬ ortirrKy ,георетичного' технiчно досяхtного та

еконол,tiчtlо ,цоtli;tьliого ttо.геlltliалу бiоvrаси iз урахуванI]ям нових складових

бiоrласtt. а caNlc сухос-l()}t). l(L.pCl]II1.1X tзt,,lхtliliв Bi:t peKO[Icl,py''KrtiT 
,]ахисних

;1ig9qпtl,i., uili*uлiо обрi:зки та Ii1,1liopLIO']yBaI-t}lя баr,аторiчних

ci;tbcbKot.ocllojiapcbKиx ,nu.urtr,,ar,n, бiоr.азУ з .iiiгttоt{еJlЮJIоЗIlИх вiдхоitiв Та

побi.лttот riролукuiт дttк, бiогазу зi стiчних Boll,



У ;tpy1,oMy пyнlстi iзиснtlвttitз ttt]],ор кOtIс],атyс фак,г розробки дорожньоТ

карти ро]trитк),бiоеrrерl,етикI,1 УкраТьrи до 2050 р,

У .|.рет,ьому пуtlк,l,i tзисrtовкiв ав,гор :]al]Hal-Iac tlерспек,гивнiстъ

вi.lко[)исl.аrlня ,lобiчrlоi про;tукцiТ кчкуру:tзи як палива ,га рекомендус

1рпо*,-,рохiдrтl сис,IеN4у заl,о,гiвлi rrобiчноТ rrрсlдукriii кукурулзи у великих

пря NIо}(уl,FIих,гlо ках.

УЧеl.Вер.l-оМУll1;11.*.,'.висновкiваВТОрГrрИВOjIИl.ЬреЗ,уJIЬТаТИ

розраху,нку зни}кеl{ня сIIоiкиваI{ня llel)Rиlll1(fi errepгiT викоIItIоl,о IlаJlива та

скорочення викидiв парникоtsих г,азiв 1-1ри рiзних BapiaHTax використання

побiчгrоТ продукrдiТ кукурулзи.
[I'ятий пуIrкт гIрисвячено аrrа.ltiзу можливостеЙ застосування

еjIектроГеI{еруючиХ ttоr,уrкнос,гей на бiоп,tасi' бiогазi i бiометаrri для

бa.itattcl,Baн ня е IIсрl,е,ги,лtl оТ системи У краТни,

Шос.гийо сьомиЙ i восьшtий пунк,ги вис}{оFJкlI] у:]агальi{юють

резуJlьта1и дослiДженъ 
,t,ехt{оJlоГiТ спа.;tкliзаI1ьlя Bi;rxoiliB деревини та котлiв з

топковиN{ rIристросм реl,ортI{ого тиIlу, котлiв л;rя спаювання соломи iз

реI,)/JlюванLIям iiIBиjlltocl,i i кута IJахиJIу colleJl дуття а також результати

ексгlер и \,lеtl'ГаjiЬНоГо llос:tiдrкеtlня ори l,iI{aJIbНoi KoHcTpyKIIiT ,гоIlкового

,rp"a.,pn*,) llJlя безllсрсрвllого clIajIloвa}lltЯ \,lаJlих r,t<lKiR со]IоN,lи потужнiстю до

l00 Kl} г.

Щев'ятий tlyrIKT висновкiв узаl,аJlьi]юс рез),JIьI,аTи досJllд)tень
.гехl{о,ilогiТ метановоТ фермегrтацii бiомаси с-г культур,

/{есятий пуtIкт' висновкiв узагаJIьнюс методичFIi засали фiнансового

аналiзчiнвестицiйнихбiоенерге.ГИЧнИХпроек.гiвТареЗУЛЬ.гаТИроЗрахУнкУ
1'i1() чотирьох ,1,ехI{оJlоI,iй збору, rrобiчноТ rtpollyкItiT кукуру;{зи, i]иробництва

брикегiв .i.a I.ptll1yJl iз llих, аrrаеробrlоl,о ,збродrкyваllIlя гrобiчrrоТ iIродукцiТ

дilк Ta'l'EO виробниш,гва i використанI,ш бirr,чrетану.

()динаllцятий пункт висновкiв констатус впровадження результа,пв

дисертацiйних досrriджень у державних органах, на rriдприсмствах краlни та

у FIaBLlaJlы{oМy прочесi виUIих навLIаJIьних закJIадlв.

Yci lI),IlKl,и висtttlвкil] виIIJIиI]аю,гь i,з резуJlь,гатlв /locJtl11жeHb.

Ilpof]ejletlиx alJ],Op()N,l у' i:lrlccp гаrцiйгliir ptlбoi,i

I layKoBi l1o-rloilietjtlя, l]исtIовки ,га peKO\,1eI]lilattti, якl отриман1 в

резуJIь,гаl,i дослiдя(е}{ь, с достовiрtlими. tie досягыlося коректним

зас.госчванняМ положеFIь технiчНоi теплОфiзики, статистичноТ пцатематики,

бiотехrtо.rrогiт. Ексгtериментальнi дос;riдrкення проводились на засадах

сис.геN4ttоt.о пiдхо;llY. с.I.аl.истичноI,о опраIlIовання iнформаrliт. 
,roM,v висновки

у ilrtccpl-aitiT rlilr.рiбttо визtlа,г[J Jlocl,tlBipttllп,ttt. ocKi-'tbK1,1 ВО}{И IР)'t]l'YIO'Г':: 
ii

використашнi аltробоваIlих методiв iз засl,осуt]аIl}lям сучасttих Ilрилаj{lв та

обладнання.
()днак у tsисновках було б доцiльrrо бiльш повI{о вiдобразити IlуЕIкти

науковоТ новизни дr..рru,jiйноТ робо,ги i вiдiйти вiд перерахування змiсту

вико,,аноТ робо,ги (гlаttllиtt:tа,,I: розробjtеtrо "1Opo)IiItIo 
кар,гч",, виконано

l



aHa-li]..., tsдосконаjIеI]о 1ехноJlогiю..., розроблеttо, виI,о,говлено та

ексIIериме}I,гаJIьно дlослiдхrено.. ., виконано 1'Ео..,).
I{ayKclBa нови:]L{а отриманИх резуJIЬтатiВ IlоjIягаС у ,гОМУ, шо ав,Iором

визнаLlе}{о закоI]оNIiрнос,гi оltiнки }киl-гсвого llиKjIy, еIIергеTичноI

е(lекr.иiзtl()сl.i l.a обсяtt,iLr викI,1jliв парl{лlк()вих t,tlзiв при виItорис,ганнi гrобiчноТ

up,r;t,1,o,tiT KyKypyj{l}1.1 ), tзlлl,;tя,цi "гttlttiв] t,pa}Iyjl 1,а брикеr,iв д,tя виробництва
.гепitовоТ еrrергii; закономiрност,i, якi tlов'я:зують коефirliен,т пере,гворення

невiдliоtзлкlваноТ енергiТ та скорочення вики/tiв IIарFIикових газiв вiл вiдстанi

трансlIор1уваI]ня IIIr кукур)/дзи у виt,;lяlli ,гtокiв, r,paHyJI ,t,a брикетiв для

виробtlиlцт.ва теltловt,li егrергiТ; експериNIеltта:tьнi заксlгlомiрrrос,t,i зв'язкiв

itt.геttсиtзttост.i t,орiltt-tя r,a рiвttя eMicii забру,lнк)lочих реLIовиt{ IIри сцалtованнi

вi,цхо;(iв /церевиl{и в ко,гJIах з,гоIlковим ]lрисl,росм Ltа ocHoBi глибокоТ реторти
з ко"]lосtIиками до1алювання вiд коефiцiсн,гу на/]лишку повiтРЯ Та ВО.itОГОСТi

паJIиI]а; :законсlмiрност,i зв'язкiв ltоточноТ ,геп;tовоi потужностi ,га 
рiвня eMicii

забру;tнюючих речови}I при спаJIюваннi тюкiв со;lоми R водогрiйних котлах

перiс-l;1ичнсli лiТ Вi,ц сttособiв шолачi ,га lшвидкосl:i повертаI]ня соl]ел

вториtlllоI.о Jtуl-гя. tl 1,акож вi,ц l]o,1lol,oc"l,i соrtоп,lи 1,а:закогtоп,tiрност,i, якi

пов'яl3viоl.ь Ilотенцiа"ц ,la шt]и.llкос,гi вихо/t), бiогазУ ПРи РОЗltа/]i ПОЖНИВНИХ

реIt_l.гоlt в rrерiо/lичttсlму ме:зоQli;rьном), гtроLlесi анаеробного збродх{ування з

ВиlIом по)iнив}{их реш],гок, способом Тх попереlIньоТ обробки та початковою

конL(ентрацiсtо орt,анiчноТ речовиFIи I] peaк1,opi.

Зшцiс,г ав,горефера,r.y у rrовгriй Mlpi rзi:tсlбраiкас РеЗу,ць,га,ги /члсер'ацiйноi

робоr.и, висновки у ]lисер-гаrtii r.a авт,ореферат,i i;iеr{Tичнi.

Аrrробаuiя i ltoBHoTa вик.ilаду результ,а,гiв дос.гliлrкень в

оlIуб;liкованих. працях. OcHoBHi поло}кенrrя роботи аr-rробованi та отримали

пози.гив}IУ ottlHKy на профiльних ЕIауцбuп* коrlфереrlцiях: rцорiчrri

N4iжнародrri коrrференltiТ <I Iроблеми прсlмисловоТ теплотехнiки> mcl

KIIylo6,,te:|1l,t lпеп:tОфliзttкtt пlс1 lпеп-lоеllер?еmllкил 200З-20l9 рр,, I(иТrз. УкраТна;

rriорiчrri N4iжHapo;trli Koгr(leperrriiT <[:iнерl,iя з бiоп,tаси> 2004-20l9 рр., КиТв,

УкраТна; XlV Свроttейська коrrфереrlцiя <<Бiомаса лJIя виробництва енергiТ,

проNlисJlовосr,i ,га захисту к.l-riмату), 17-2l жовr,ня,2005 р, 1Iариж, Франuiя; ll
N4irr,.rlapoлira конференLliя "Сrriвробir,ництвсl лJlя , вирilшення проблеми

вiлхо,tliв", 9-10 лtотоI,о 2005 р., XapKiB, УкраТна; 3"j International Bioenergy

Сопt'егепсе and Exhibitiotl Bioenerg,v 2007, з-1 SерtеmЬеr 2007, Jyvaskyla,

Firrlanc1; l5th tluгорсап [}iollrass СопlЬгеr'сс ancl llхhitэitiоп l;гсltп Itеsеагсh to

N4аrkеt I)eployrnent, 7-1 l N4ay 2007, l3егliп, Gегtrrапу; lnternational СопlЪrепсе

"Рrоgrеss in Biogas - Biogas procluction fiom agricultural biomass ancl organic

resiclues", 1B-2l SерtеmЬеr 2007, Stuttgart, Gеrmапу; lбth Еurореап I]iomass

Сопl'егепсе апd Exhibition Frоm Researclr to Industry and N4агkеts, 2-6 June 2008,

Valencia, Spain; l7th Llurореап Biornass (]оrr{Ыепсе & Exhibition "Frоm

Rеsеагсlr to lndustry ar-rd \4агl<еts", 29 Jrrne-03 Jull, 2009 } Iarnbuгg. (lСГtПаПr'; l B'l'

Е.uгореап Biomass Соr-rlЪгеr-rсе and Exhibition, з-7 N{uy 20l0, L.ycln, [rrапсе;

[{аукова конференlliя <Бiоrrогiчнi ресурси i нсlвiтнi бioTexнo.1roгiT виробництва

бiопаrtlлв) 9- l i вересrля 20 i4 р., Киiв, Украiна; 4th Riоепеrgу Week 21-24 June

20 i6. l}uclapest, Itungary, УкраТнський форуrл з альтерI-lативноi енергет]ики, З



Jll]cl'()IIa/la 201б рок)/, Itитlз, укратна; /Jруr,иri нiп,tеrtько_укратнський I]Ел
форr,п,r. [iiot,rlepI,e,1,11Ka, еttеtrli,оеr}.lекr,tлвгtiс,гь, аt,робiзнес. 7 ,ltис,lоttада 2016 р.,
XapKiB, YKpaiHa; Itоrrферен1_1iя I-Iard -Гаll< <LloBi моrкливост,i /]Jlя розвитку
сr:а-цоТ енергетики в Украiнi>, l5 - lб r,рулн я 20lб року, КиТв. УкраТна; 5'l'

Сепtrаl L.urореап Biomass СопfЬrепсе, lB - 20 Jапuаrу 20lr7, Graz, Austria; IV
Харкiвський мi>ttл{ародLtий бiзllес-форуп,r, 21,06.20i7 р., м. XapKiB, УкраIна;
Ky,il, Srrlart City lrtrгui1,1 20l7, 3 -ll1,1c,t,tltlatjla 20i,1 р, КиТв, Уriраiна; ?.01]
дЕIlI()М (]опЁrс,псе" 2|-22 jlиcl,olIalta 20lJ, Бркlссе.ltl,, Бельr,iя; Ukraine
Rerrervable Ilпегgу & Роrчеr lrrfl,astructure Itlr,clstors Сопt'егепсе, 2В березня
201В, КиТв, УкраТна; <E[J4Energy Viеппа Policy Fоrum: Bioenergy fоr Ileat>, 24
Арril 20lB, Viеппа, Austria; Конференr{iя кАгроенерI,ет,ика 20l8), 14 червня
20lB, КлtТв, УкраТна; Конференrtiя <АgrоРоwеr: Бiсrr,аз>,21 червгrя 2018, КиТв,

УкраТна; Sustаiпаlэlе Ilпегgу Iroгt-tt,t,t SEIrF-2018, lб iковтня 20l В, Киj'в, Украiна;
<Swecler. lJkraine I}ioerrergy Соорегаtiоп llогum 20l В), 2З жовтня 20l8,
С,гокl o:tbM, I I lвеr(iя; <LJkгainian Renewabie Епегgу F сlгum' l В) l 9-2 l ",lистопада
20]8, КиТв, УкраТна; <Ag'Гech and Grееп Energy F'оrum>, l0-1l DесеmЬеr 20l8,
lJaku, Azerbaijan; 2rrd Renewable Епеrgу & Роwеr Iпfrаstruсturе Inrzestors

СопtЪrепсе RГjNРОWIlIt [Jkгаiпе 20l9, 3 l сiчгtя 2019, Itиiв, УкраТна;
Конфереl-rцiя ДgrоРоwеr.ljl()l'АЗ, 7 ;tкl,гtlгсl 20l9 р., КиТв, YKpaTlra; <Reducing
Operr Aglicr"rltuгal Ruгпiпg. ill tJkr:aine: Soil, Аiг Quality, anc1 Public Ilealth Paths
fоr Iluгореап lntegratitln>, 7 березгrя 20l9 р,, Киiв. YKpaTtra; Коrrференцiя
<l iокраtrIенl{я ефективl;tlс,гi систем tlентра;tiзоваI]ого ,геIIJIоIlостачання в
IJен,rраrrьнiй та Схiднiй (JBpotli>, 2З - 25 квi,ггtя 20l9 рок}, м. КиТв, УкраТна;
Surstainable Епегgу Fоrutп SI].I- 20l9, lб October 2019, Kyiv, tJkraine; Х
N4iirtгIаролний iitвес,гиtliйllий форумr з вi,ilгtовilrованоТ снергетики, 2В
листопада, 2019, КиТв, YKpairia,

()сновний змiст дисер],аLIiТ достатньо tIоtsно tзисвi,г.пений у 90 наукових
IIрацях, сере/] яких: 5 п,tоноr,рафiй, 1 з яких l]идана за кордоFIом, ? ко,lтективнi
rчrонограф;ii, б гrосiбникiв, 56 статей в фахових перiодичних виданнях, зокрема
В публiкацii в iнозеплtlих виданнях, Iцо вк.ltюченi до мiхtнаролноТ
науко\4е,гричноТ бази Scopus, 9 riу,блiкаrtiй в збiрниках Ma,l,epia.TiB

п,tiжrlаро;1}{их коIrфереrrttiй, l llат,еlt,г УкраТни. Опуб;riксlванi HayKclBi rrрацi в

,цtlста,гltiй пlipi розкриваIо,гь 
,георетlrчлti ,га експерI1\{еl-tтальt,li .цослiджегtня

дисертаlli йноТ роботи.
IJаiк.гlивiсl,ь оl-ри]uаних aвTopoшt резу,цьтатiв лля науки й народного

госIlсl/tарства', а такон{ рекомеIIдаrtiТ tцодо Тх використання. }{а ocHoBi

резуjlьта],iв tзикогtаних ,,Itlc,lti,,lнteгtb otlit.tetIo сIIс,}]1,еr,и.ltтий поr,егtltiа.п бiомаси в

YKpaTHi в 20l8 т,а в 2050 рр.та енерl,еl,иLItlий Itс-lтеrтr{iал бiоп,rаси ря,:tу об'ltастей
в 2014-20lб рр., розроб;rено лорожню карту розвитку бiоенерге,гиliи УкраТни
ло 2050 р., яка N,lоже бу,ги використана при розробцi [{ацiонального lтлану дiй
з вiдлltlв;tюваtIоi енергетики l1o 20З0 року i orToB;teHHi Енерl,ет,ичноТ стратсгiТ
Украi'ни, tsизначено lчtож.llивост,i збирання i енергетичI{огс> f]икористання
пожIiиi]jtих репIl,ок кукуруz]l]и, якi базуються I{a аIlаJriзi чо,гирьох "гехнологiй

заготiв;ri: у веJIиких IlряNlок\/1,1Iих ,гlOках. py,rlot{Llx, llо;]lрiбilегtоь,ty виг,.цядi iз
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використаI{ням кормозбираJIьного комбайна i Itри.rепа-rriдбирача, та виборi
техгti,tttих зас,обiв /IJlя I]иконання гIов}{ого шерелiку ,гехI-IоJIоI,iчних операцiй,
бсрv,-tи,цо уlзаt,и }iаявне Ita ])иrlК1,9ý_l1д,.1l{анl{я TLr резуJlь,га.г[1 t]иIlробл,ваrrь у
CIt L,\ l,а с(-,, вtlз}{аLlсliо ш,lсlilt",tивtlс,t,i засl,ос),ваIIня е-rIек,l,р()I,еltеруючих
по],у}iIlоСr,ей на бiомасi, бiогазi i бiсlпле,гаrti /I"rtя ба_lrансування енергетичноi
сис,геми УкраТни, якi I]KJlIoLIaIoTb аналiз техлtiчних особливостей
дооснащеннrl тЕII на бiомасi та БI-У для балаt]сування енергетичноi системи
В I'оilИ}lИ t'liкового сПОЖиванFIя, рtlзробленсl. вигоl,овJIеIJо l,а лсlслi/]>ltено
ексIlеllи\,Iен,гlt.llьгtиГ,t ко,геJl ре,гор,гноI,О l,иIIу llотунtтtiс,гrо l00 Ki]T для
clIa,|Il{jIJaIIIIrl /icpel]}IoI,tl Ilа"Iива Bt,1.1ttll,ic1,I() /lltt _50,%, ро,зроб.irеIlо. t]иI.отовjIено та
дtlсл i,ц;ltelto ltclc;ti/lttcr-tIPClMИC,tOtЗi зразки со,l1оNlосIIалк)ва,Ilьних котлiв
поr,ужнiстю l00, 250 та 350 KI]T, в яких забезпечено стабiльrri показники
поточгtот тепловоi потуltностi котла та з]vеншення eMiciT с(), отримала
пола.ttьший розвиток техно.погiя спалIовання малих TloKiB соломи в
всl:lоt'рiйпих Ktlт]Iax реl'oрl,t{о-сиI,арr{оI,о l,ишу, в яких органiзовано
безltерервttс, с,габi;tьttс сгl;U]IованнrI \,1a-rIиX,l,toKiB соJtоми та забезltечено
rtoп,tiptli викиди rtlкi,ц;tивих реLiови}{] отримано даtti щоltо пока:]никiв виходу
бiоГазу' riри анаеробному зброджуваннi пожнивних решток AIlk, якi с
науковим пiдгрунтям для подалъшого розвитку технологiй виробництва
бiогазу з "тtiгноцелrолозноТ агросировиI{и, виконано 'ГЕо 

ряду
бiоеItс:рt,с:l,ич}lих r,exlto.1ttlt.iй : заt.о.гiв;li tlобiчноТ прод)rкцiТ кчку,рlrлзИ;
виробниrl1,I]а r,pal]YJt i брикст,iв iз гrсl'. аl,t;tеlэtlбitоl,tl збро;ТilitВЗlrНя lrобiчноi
tlpo,цy,Krrii Al lK, виробtlиltr,ва i l]икорисl,а}{I{я бiоп,tе,гану', BFIeceIto rrропозицiТ
лt) ttас,гуllних закоtriв Украiгtи, що введенi в дirо: Закон YKpaiilrl лГ9 514-VIII
вiл 04.06.2015, <Ilpo внесеннЯ змiн до деяких законiв Украiни щодо
забезгtечення конкурентних умов виробництва електроенергii з
аJIьтернативItих llжереJI ebrepl,iT>; Закон УкраТни л{ь l959-VIII вiд 21.0З,2017 р
<l Ipo вttесеt,i}IЯ змiН ,i1o ЗакоrrУ УкраТнИ "I lpo теIIjIоllосl,а.Iання" tцодо
сl]им\"rlк)ваi,iItя виробtlиtt,гва ,гегt;tсlвс-li еtrергiТ з аJlь,гернаl,иl]них л.}кереJI
еrrергiТ>; Закоrr Украirrи ,\lb 2712-VlII Bi;t 25.04.20l9 <I1po внесенIlя змiн ло
деяких :законiв УкраТни ЩО.rllо забезгtечення конкурентних умов виробництва
електричнот енергii з альтернативних лжере,lт енергiт>. РозробJIено проскти
законiв УкраТrrи ILlодо влроваджеt,lня сис.геми елекr.ронtlоi .горгiвлi
бiопа,tивсlм, сl,Rорсння liоIIкYреtt,ггlоI,о ptl}lKy ,геп.tlовоТ errepl.iT в системах
Цент'РаJtil]ованоI,о,геItjiоIIос,гаLiаtiня; заIIрова.r(жеtlt{я ttiдrрl.tмки tJир()ш'lування
еI]ерI,с,l]иt{них K)/:lы,y,p; Bi;tMiHи IIодаlк\, r{а викили СО: jl,irя бiоенерr.етиLIних
установок; rr i:t,гриN,Iки виробницт,ва,га споживаI{ня бi olvreTaHy.

результ,ати дос-lliл;кень вIlроваджено на пiдrrрисмствах краiни та у
навчальному rrроцесi виII{их HaBLIaJlbHиx заклад(iв, 1]окрема: технологiю
сI]алIовангlя Bi/txo;tiB ltереви]lи в Ko.I.JlaX :] l-()Ilкови]\{ IIрисl.ро(,\{ ретор.гного,гиIIу IJrIpoBaД)ieнo на KcrT,.llclбy/liBe;tbltol,ty заво;Ii 1,()t] <t}олиrtь-Ка;tьвiс>;
,гехнt).1tоi,iТ спаJlк)RаннЯ соJIомИ В вtlдоr,рiйних ко,гJlах llерiо;lичноТ дiТ 1.а
спалIоваIlt{я N,lаjIих r,юкiв соJIоми в водогрiйirих KoтJIaX ретортr{о-сиl.арного,Iиrtу tsшро]]ад}кено у 1,оВ <I{от"цозавод <Крiгер>; результати
ексцериментальних дос,lli/цltень анаеробного збродlкувангIя аграрних вiдходiв



i за-,tлttlttсiв (co.1ttlп,ta, cT,cCl"rta к),li}р},,:Iзt{, JtуlIl1lиI]IIя cOIlяtltrtt,lK;t) BIlpoBa/i)lteНo у
IIpA'I' (N4XII Ь,ко liнерltlки>; методика оцiнки енергеl,ичного потенцiалу

бiоь,rаси УкраТни т,а ]'ЕО заго,гiв;тi riобiчноТ гrродукrlii кукурулзи, виробництва

гран)/JI i брике,гiв з rlобiчrrоi гrродукшiТ rrукуРУдзи, анаеробног,о збро2lжування

аt.рарllиХ вi;tхолiВ i за.пиlttкiв, виробниtггва i використання бiоп,rетану

вllровад71iено Y навчLlJIьilоN,1), rlроЦесi Ka(le'ilpи екоtt(lмiчttоТ ,георiТ tPaKy",rbTeTy

al,paplI11I,1l N,Iet{eil)liмell'I'r-, I lartiotra"llb1,1()I,o унiверси,ге,гl, бiоресурсiв i

приролокористуI]анн я У краТн it,

l}агальltа tlцiнtса змiсту /IиcepTallii. /[исерr,ацiйна робота складасться

iз анtl.гаЦiТ, вс1чпУ, п'я,ги розJti;тiв, висtlовкit], сгlиску в1.Iкористаних джерел та

доltа,гкitз. С)сноtзt]ий змiс,г роботи вик,lIаjlеFIо на зз2 с,горiнках тексту,

гtроi.lttсlст,роваriо l58 рисуtlками та 69 ,габ,rtиllяNlи. Сtrисок викорис,ганих

дiliерс,ll мiсr,и,гь 257 r-raйrlell),l}.ttII).

У всmупi обгрунтоваItо ак,гуаJIьнiс,гь,rеми llиcepTar{iT, сформульовано
мету та завдання дослiлжень, окреслено проблематику та здобу,гок провiдних
вчеI]их, показано :]в'язок роботи з науковими програмами та темами,

сфоршrульовано мету ,га завдання досltiлження, вi/lмiчегrо Haykolзy Ilовизну та

прак,lиLtну l{ittttic,lb о,гри]\1аItих у, робtt,гi рсзу,ltы,аr iв, наI]еJlеt]() ,ltагti про

особис,гий BHeccrK '}/{Обува,-tаr, lIyб;tirtaltiT, аltрtlбirцitо резульl,аr,iв роботи. обсяг
i струкl,уру ;tисертаLtiТ,

У перruому розdilti окресJIено свi,rовий ],а свропейський ДОСВiД

розви,гкУ бiоенергетикИ 1,а використання бiологiчних видiв шалива. !,етально
проана"тli:зоt]аFlо Miclte бiомаси в IIалив}{о*еI{ерI,е,гичному Ko\,IIIJIeKci УкраТни
,га BKal]attO }Ia Ilерсttект,и]]и зр()с,гаI{IIя сек,l,ор\,з ог,JIя/lу F{а наявrriсть pecypciB,

I|poarra;liзOBaIIlO ,l,a сис,гсN,lLl,I,и,J()ваItо ,гс\}lо_lIоt,i'i eHcpl,C lиLltI()l о l]i,tкорисl,ання

бiомаси. а саме: сtIаJlюIJаlttlя, aHaepoбtrclt,o збрtutitt),t]аtlня, збаt,аченt-{я бiогазу

ло с,гаIlу бiомегану. СформуJlювано науково-r:ехнiчt-lу гrробrrему, яка полягас

у вi,цсутrrостi iнфорп,rацii lipo реальний енергетичний потенцiал бiомаси в

YKpaiHi, у недостатностi /Iослiдхtення гIроцесiв заготiвлi бiомаси, if
пере.гвореннЯ у TBep/Ie бiоtrаливо, спа.JIIОва}{ня та а[rаеробного зброджуванIтя

бiош,tаси ,r,a Тх eKtulclt,i.tt{oI,c) вtl-ilивV LIa ,1оtзкiJlJllt, \, tlаявIIос,гi ря;tу закоliоlцавчих

lIepeiIlKOjl лJtя успirшнсlt,сl t]l]роваl{я(еItня бiоеrrерr,еl,ичних 'r'ехгtо,'tсlгiй в

YKpaTHi.
У dpyzoMy розDilti виконано опис пiдхолiв, якi застосовувались при

розробцi методики комirлексноТ оцiнки енергетичного поr,енцiалу рiзних
виltiв бiомаси, l{осl,упЕ{их i(JIя використання I] енергетичних tliлях в умовах
YKpaTltrl. Сформу,"]lь()t]аIlо llоlIя,I-гя 'геоllс,гL{tlIl()I,(), r,exttiLIIjO1,o 1ti скоItоj\,1iчного

гttll,elttlia-'ry бiоплаСи, Ila}]c.iletto trepe:riK cKjlalrl()l]l.tx, якi враховую,гься l]ри оrliнцi
eltepl,cl,Иt{Hol,tl llctT,etiцiajly аграр}tих заJlИшtкiв енерl,е,rичtlих Ky"ilb"l,yp, а саме

кукуруllзИ длЯ виробництва бiогазу, деревноТ бiомаси, рiдких бiошалив,

бiогазу в дIlК, бiогазу з стiчних вол та ,гIlв, LIаведено результати оцiнки
потегtuiа,ltу рiзrrих видiв бiомаси iз застосуtsанням розроблеrrот методики.

Ilредст,аВленО Обt'р1,11,1уIJа}Iня c|laKToplB росl,у еilергетиtIFiоI,о пот,еtluiалу

бioTr,tactl в YKpaTrri у 2050 porli r:a як itaclti.toK розроб.,tеttсl лороil(нк) кар,гу

розви,гltу бiоеrlерге,гики в YKpairri Jlo 2050 року,,
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У rпpembo"vt.y, розdi.li обгруtiтоваI{о Ilроцеси збиранrIя та енергетичного

використаtILIя rtобiчгrоТ lrродуrtrдiТ виробниL(тIjа кукуруjIзи на зерно.

Окрес:"гtеtlt_l сучасrtий clal{ :збору l а l]ик()ристаItFlrt ltобiчirоТ lrpo;tyKuiT

к,чкуруltЗи t{a,jepн() rз свi,гi ,га YKpaTrri, ltадаIlО ii еrrерr,е,гичний ttоr,енrliал у

розрiзi об:tастей Украiши 1,а lтроана;riзоваI{о trалиiзнi характеристики.

Розрсlблено рiзнi Te1l{oJlol,i.tHi схеми :збору гrобiчноТ шродукrдiТ кукурулзи на

зерIrо .га l] lзиt{орLIс,гаl{ням технiко-еконоп,ti.tttих показникiв обГрvнтовано

викорис.I,аitнЯ ,[pboxrlpoxiilrloT сист,еми заr,о,гiвлi у веJIиких rlрямоку,гних

тюках. [1,иксlнаIIо еIlерl,е,гичttий ,га еко"rlог,iчrrtrй аrtа;ti:з викорисl,ання побiчноТ

Ilро,цукlriТ кукуру/l:]и IItI tcpt1o 1,,ви1,1lя,цi великих,гtокiв, r,paH),J1 ,га брике,гiв дЛя

виробгrиrlтва ,геIIJiовоТ errepгii. Ilроведеrrсl iнвеrlт,аризаtliю 1]а Nlа,гематичний

опис )itи"I.TcBoI,o цикJlу I]икористання llо)t(нивних реtШток В ЯItОСТi ПаЛИВа Та

викоIlа}{о гtорiвняння отриманих показникiв енергети,tнот та еколоr,iчноi

есРекr,ивнсlстi з криl,ерiяtпlи с,га;tого розви,гку, I{aBeireHo графiчнi :залежностi

еIiсрI,с,1,1.tчних llOKa:]I]llKiB Bi;t вi,l(с,ганi i,lеревезеttrtя Tt<lKiB, l"pallyjl ,га брике,гiв з

гIои{tIиl]l{их pcllI.IOK кук},Ру2lзи. IlpclBelletttl аttа",tiз ;r,lо}Iijtи}Jосr,ей зltсr,ос),вання

еJlек,l,роI,еi.tерук)чих поr,уiкнос,гей на бiомасi, бiоr,азi i бiош,rетанi для

балансування еFIергетичноТ системи УкраТни. Розгляну,го мож;lивостi

балансування за допомогою тЕц/тЕс на бiомасi, бiогазових установок
газI-оjlьд[ерLiого типу та закачуtsанням та настуIlним споживанI{я]\{ бiометану з

Mepeiici tIрироiltlоIю l,a:]y.

Чепtверпluit 1loldi",l IlрисI]ячеI{о /{oc,rliitiKetlHro 
,гехt,Iоjlоl'iЙ ,r,a IIpol]e;jleHHto

експериМен,гаjtьнLlХ /1OC,I]i;]ЖeHb lIрямоI,о сIlаJlIоваIlI{я 1,а анаеробного

збро;l;куванIiя бiо:rогiчгrих видiв tlаjlива. KpiM ],ого, обгрун,говано

необхiднiсr,ь визначення розрахункових характеристик ретортних топок при

робоl.i rrа рiзних tsидах д{еревного па*rlива, rцо розрiзняються вологiстю i

фракrliйнипl скла,r{ом. I [риtзе,цсно рсзу-пьтати розроблення та

експери14сtl,гаJl},It0l'о .,l()c-lli.l[7KL'}l iIя 1l iз r t lt х r,ехl-ttl;ttll,iй ви корисТання

бiо-lrоt.iчгrих видiв I1aJlиlJa, Jlсlс:li,цrкеIIня аер()iiиttаr,tiчilих ),MOi] l,tlрiгтня l]Ioкa

coJtoN,lt.I у rrабiгаючому cTpyMeHi шовi,гря. Розроблет,lО lчlетОДИКУ

1еllJlоl,ехнiчних випробувань, адаптоваFIу до котлiв, iз застосуванням якоТ

дослill>ttено теплопродуктивнiсть, експлуатацiйнi гIоказники та емiсiйнi

харак,герис,гики 1,еllлогеНератора гIри ttерiоДичноN4у сшалкlваннi TroKiB

со"rlо\lи. () trи саtгtо сксIIери ме гt,га-:tьн и Й C'I'CI-1li. \1el,().ill,lKy екс Il еI)и Nt ett,t аjlьних

лослi,,l,*,.еtlь ,l a IlpoL]L,.:tcito резу.,Iь,I,а,ги j(Ocjlill}Kclltlя робо,ги 
,гоilкового

присl,рою -|1оl,кового ,гиlrу дjtя безrrерервFIоl,о спа.iIювання маjIих тюкiв

coJloN,lI4. Дос.гriджено еQlективнiсть анаеробноr,о зброджування похtнивних

peLIITOK пшеницi, кукурудзи та соняшнику з tчlетою отримання бiогазу.

У п'ttmо.цу розdi,,ti представ-гIенсl резуJIьтати виконання TexHiKo-

еконолtiч}iоI,о обгрl,rrr,увi1l1Ilя вrlрова.,1iке}tItя рiзних r,ехно.ltог,iй отримання

еrrергiТ iз бiо;rоr,iчнltх Btr;liB IlLl"lIива. а t]аNlе: ,заt,tlтiв,,ti tзе,llиких IlряN,I()кутних
.гюкiв з [tо)itl.iиВ}Iих реlll'гок к\ltуру.l{зи, tзиробttиtt,tt]а I,ра}{ул 1,а брикетiв з IiII
кукуруltЗи, аFtаеробного збродяtування пожLtивних petI]ToK а],ро[IромислоRого

комгlJlексу, виробr{ицтва,га використання бiометану.
N4ат,ерiа",1и дисертаrtii llocTaTнbo tlроiлtострованi cxeмaмll, рисунками.



r,рафiкl]\,1и i,l,aб"rtlttlяп,ltt..Jat,a;lbrti висtlоI]t(и ipeKoMerr;{altiТ у дисертачii
Bl1I1_11.1BaI{)Tb :] гlроI]еirlеI{их зltоб),ваLlе]\4 

'lсrс-цilliкеLIь 
.га Вi.rlобра;кають ocHoBHi

1]ез\,It)"Г|1'1'И робоr,lt, 'I'екс.г l(исертаI{iйноТ робоr.и вик"цад{еrtий чiтко .га в
:оr,iчiriй IIосJIiдовносr,i. N4oBa i с,ги;tь викJIадеFI}Iя змiс-гу, оформлення
:исер,rацiТ та авторефераl.у вiдповiдало,гь вимогам, tЦо предсl.авляються до
докторських робiт.

У цi;rоl,rу .riисерr,аtliйна робо,гtt Bi,tltIoBi/taс Rимогам паспорту
ctTeцia",tbttoc,l,i 05. l 4.0В перетI]орювання вiдt-tов"llюваFIих виltiв ..r.p.iT 

'i

мiс,г1.1,гь HayKoBi результа,ги дослiджень, ц{о направленi на IJауково-,гехнiчне
Обl'РУrir'УВаНtIя вирсlбниt{тва еI{ергiТ з бiологi чrtих виltiв IlaJlиBa.

ЗауваженнЯ IIО роботi. /1о дисертацiйноi роботи та автореферату с
нас,гу t l гti заува)Itе ння :

l . I,Iазва ;rисер,гаrliТ вiдпtlвiда€, rIреlI]llе,гУ ,ltос;tiдNtень. а-lе ,.{оцiльно
буrrо б використа,ги c;IoI]o <обГруrrтуваIlня) зап,tiс"гь c,rlotsa ((засади)).

2. Iiри агrа;riзi дtосl.УIIних обсягiв росJIинIlоТ бiомаси для еFtергетичного
викорисТаIlнЯ t+еобхiднО бу:rо б у бiльrшiй Mipi гlридi.ltити увагу вгIJIиву
дефillи,гу гyl\цycy tla tli обсяl,и. адже росJIиI-iна бiомаса, щtr за,цишIа(]ться на
поllях ;rбо вItоси,гьсЯ iз I.HoCM с сдини\,1 llхiерелоМ r{адхо/Iженr{я гумусу в
Грунтtl. A,le обсяги рос,lинiltlТ бiоьцаси;Il,тIя еIIерJ,еl,Ичt{оt.о l]икористання
ai]Top()]vI BpaxoBaHi в робоr,i ;цос,гаr:ньо обгруrtr.ованi.

3, ABr:op дlисер,гаttiТ надас перевагу використанню росJIиllноi бiомаси
кукуру/]зи /{JIя енерI,етичних цiлей, не враховуючи при цьому цirrнiсть такоТ
бiомаси Ilоря/l iз бiомасою соняшника дJIя грунтовот мiкрофлори, на вiдмiну
Bil{ СО,'tОМИ, TeXHoJroГiT збираt]ня i викорисll,а}II]я яксlТ дос.га.гнь(,) ,rбгруrrrованi.

4. Iз ,гекстv 11исер,гацii' rrезрозчмi.ltо, чоN{)/ JlиIIJе 40(% со,,tошли рiпакунеобхi;tно викорисТовуI]аl,и на енерl,е,гичнi tliлi, al{}Ke ir-rrшi наIIрямки iT
викорtIcTaHI{я tsажко запроI]оI{ува,ги.

5. Авr,сlР lIocTaтHbO аргумеI{ТоваFIО визltачаС страт:егiчнi цiлi
викорис,гання aгpaprroT росхиI{ноТ бiомаси, аJIе точну рiчну orriHKy потетrцiалу
аграрrrоТ бiоп,tасИ Mo)til{a наj{аl,И ,IlишIе Iio заверIIlенIlю сезонV збирання
зерноlзих т,а iirruих к},лы.ур.

6. Авт,ор у своТй рrlботi, як i бilrьrшiсl,ь HayKoBttiB, викорис.гоtsус .гермirт
<лит,оrrий вихiд Ct]+ на l r' СоР), цlо може використоtsуватися для
харак,геристики обсягiв бiомаси В peakTopi i с некоректним для
харак,геристики виходу бiогазу, оскiльки При цьому не приводиться piBeHb
розкJrаj(Y соР в peaктopi за заланий час збро,tiкуr]анI{я,

1 . У 7:|исер,гаrtii ,га авr,орефератi lrриве.l1еIlо tlir<аrз1, зa;teiltlticr.r, er,licii Со
при сltалюваннi TtoKiB Bcl;lol,cli тa cyxcli' с()Jlо]чtи, ll/U{ак cyT,Hicr.b явища не
розкрита в ,гекс,гi.

8. АвтоР iнко"ltИ (табл, 4.|) використовус застарiлi одиницi
вимiркlвання теIIла, а саме ((ккал)), а також не зав)кди вказус на piBeHb
новизtlи форп,r1,-lr tlриt]е/(еIlих в дисертаllii та ав,горесРера,гi. 1'ак, наltриклад,
формrу:rа (4 2) rlpei{c,r,aвjIcIjtl як KBi,llclivll.tli вираз>>, форм1,;lа (4. 17 ) * як <вiдома
зaLleiKtticтL)), ), r,ой ;ке Ll;lc irrrrri фОрь,l1,"llи 1\,IOx{yl.b бу.ги i;tеilт.исlliковаrтi, як
Blleplllc от,риманi автором.



9. Автор прL{ виконаннi ТЕО ана.пiзуе структуру витрат i вклrочас до
HI1\ аlчtортизацirо. [ хоча це не змiнюс cyтb розрахункiв, амортизаuirо
...обхi:iнrl приво/Iи,ги oKpeN,IO lзi;1 ви,гра,г, сlскi.llл,ки BoIja не входи'гь до
a ]р\ к г\/р14 t]tl,I pa,l,, Ll FJLIрilхоt}vс,гьсrt i,з rrрибl,гкr .

l0, lL[o,,ro тepMitlcl.;ttll,iT: ;ttз,l,tlp Rикорис,говус рiзнi Itа:]ви ,l1"riя сировини, а

caN{e <рос;tиннi реш,гки)), <rtобiчtrа rtро,цукtliяt> замiсть використання
на)iкового TepMiH1, (росjIиFIна бiомаса> або конкреr,ноТ назви, наприклаД
((coJIoI\Ia)), <<бадил;tя>>, <стебла> i ,г.д.; на сучасному етапi доtliльно
використовувати TepMirr (al,papнa бiомаса> замiст,ь <сi,цьськоr,осrlоiiарська
бiошласа>>; огlис\,lоLlи пр()ttсси в бiогазtlI]омy реак,горi автор використовУС
вi,цомий ,гсрмitr ((N,le,l,a}toBa ферментачiя> 

,га r,ерп,tiн ((l,eN,lHa фермеш'гацiя>.
Зовсirr нсзрозуп,{iло, rr{o N,lаеться rra увазi пilt <темною ферпленr:аrliс}tl)), адже
riiякоt,о освiтлення в peaкTopi не мас.

l1.I{аявнi випадки розмiшення рису}lкitз по тексту гlеред ]lосиланням
на rIих у ,гекстi дисертацiI. Хоча це поtз'я:зано iз стилем автора розмiшувати
рисуIti{и I,оризоI{l,8,rIL}lо Ilo IltириIli с,горiгrки.

I}исновсlк
I lезваrкаtочи }{а наведенi зауtsа}кення BBa}KaIo, що вони t{е знижують

мосТ заI-,альноi tlозиr,ивноТ оцiнки преl]ставленоТ дисертацiйноТ роботи,
оскi;tьки дисерr,ацiйна робо,га с завершеЕIою HayкoBoro IlрilLIею. у якiй
отриNlаI,iо виtllезазначеtti tlбr'руr-rr,оваtli ре:]\,"rIь,га,tt], lIio i, сукуtlнос,гi
BиpiillvKr.lb BaiKjIи}Jy Ha)/KoB()-IlpиKJla,,lгly liроб;lему tti,цвиrцення есРективностi
виробirиtl],tsа eнepгiT з бiо.ltогiчних виlliв па.lrива. Авт,ореферат лисертацiТ та
oll1,бltiKoBatri шрацi автора iдентичнi за змiс,гом основним поJlоженням
дисс,ртаLlii та в достатrriй Mipi оrrублiкованi у фахових наукових ви/{аннях

Украi'ни, виданнях, цIо iн/tексуют,ься у мiжнародlнiй наукоме,гричrriй базi
Scopus тa itltl_tих виilаннях, У lii;roM} ;:tисер,гаrtiйгrа робоr,а I-e;tetlt.yxu I'еорziя
I'еорtiйовLлчч tla l,c\,Iy "tIu.yKllBtl-пte-vti.ttti зчссtlu вuробttuцmвч ettepzii з

бio.ittliirtttшr BudiB пu:tLлвu" вiлtlовi.ilас вимоI,ам tlчltк,гiв 9, 10, 12 та 13

"I1оря:l{к.ч гIрисудrttення наукових стуrtенiв" затвердх{еFIого постановоIо
Кабiне,r:у N4iгricTpiB УкраТrrи ,\{Ь 567 вiд 24,07.2013 р., зi змiнап,tи,

затверд}кеними постановою Кабirlету N4iHicTpiB УкраТни JYg 65б вiд 19 серпня
20 l 5 р., а iT aB,I,op :]асjlугов),(] гIрис};iliкег] tlя FIаук()вого cl,\,Ile}trl /toкTopa
технi,ttiих наук за ctletIia;tbttic,гi<l 0.5.t4.0B -- iIере1,1зорюваt]пя iзi,цttt,lв.lIюваIlих

виlliв eHepгiT.

Офiuiйний опонент,о п рофесор
кафелри трактор iB, автомобi",riв та
бiоеrrергосистем Ila цiона.llь
бiоресурсiв i lrриродокори
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