
BIДгУк
oфiцiйнoгo oПoнеHTa нa .цисеpTaцiйнy poбoтy

IIOБEPEЗIIIЧE'нкO oЛЬги IоPIIвни
<<УДoскoнaЛення TехнoЛoгii вoдoпостaчaння пiдпpиемств AПК з пiдземних

ДкrpеЛ (y бaсейнi p. Iрпiнь)>> нa здoбyття HayкoBoгo сTyIrеня кaнДиДaTa

технiчних нayк зa спецiaльнiстro 06.01.02 _ сiльськoгoспoДapськi мелiopaцii

(теxнi.rнi нayки)

Aктyaльнiсть poбoти. Ha сьoгoднiшнiй .цrнЬ iснyroть типoвi теxнoлoгiТ

вoдoпoстaчaння пiдпpиемств AПК з пiдземниx Д)кеprл, якi BикopисToByIoTЬся

пporкTIIиMи opГaнiзaцiями, якi мaroть тaкi недoлiки:

- сисTеМи BoдoПoсTaЧaIIня зaстapiлi' ToMy r неефектиBIIиMи Ta

енеpгoзaTpaT}Iими;

- BикopисToByIоться ЗaсTaрiлi пiдxоДIl ДДЯ рoЗpaхyнкiв, щo yIIеМo)кЛиBJIЮr

З€lсТoсi-B€ll{нJt oIITtIt{ajIЬEш( теrшoлoгiчниx рilшень нaвiть пpи зaмiнi oблaДнaння.

Тoмy ,Ea ДaqИй чaс aIсryaJIьЕим е ПеpегЛяД iснyrо.roгo пiдходy Дo

ПpoеIсгyBaHЕIЯ, яlrсlЙ .цoзBoJIиTЬ BикopисToByBaTи сyraснi MrToДи, a Taкo)к

ГpaМoTIIo oцiнити екoнoмiчний ефект B сrraсниx yмoBaх.

Зa циx ПеpеДyMoB ДисepTaцiiтнa poбoтa Пoбеpезнiченкo oльги ЮpiiЪни,

MeTa якoТ цoляГar B IIayкoBoMy oбгpyнтyвaннi iснyrо.rиx TrxlloЛoГiй o.rищення,

пoДaчi i poзпoдiлення BoДи з пiДземниx .ц}кеpеЛ нa пiдпpиемсTBax AПК З

BикopисTaIIIIяM I{oBиХ мaтеpiaл tв' e акmу сulьнoю.

Poбoтa Bикoнaнa згi.цнo З TеМaTичниМи ПЛal{aМи Iнститyтy Bo.цних пpoблем

i мелiopaцii HAAI{ Ha 201I-2013 poки Пo зaBДaIIнЮ кPoзpoбити MrToДи i

pесypсoЗбеpiгaroui тexнoлoгii вoдoпoсTaчaння i кaнaлiзaцiТ сiльських нaсеЛениx

ПyIIкTIB Ta Пl.цПpисМсTB aгpoПpoМисЛoBoГo кoI\4IIЛексy> вiдповiДнo .цo ЗaBДaIIЬ

деplкбroдlкетнoi TеМaTики (04.01.01.04 П, J\b Деp)кprrстpaцiТ 0111U00З822) тa

ЗaBДaIIнЮ нa 201З-20|5 <PoзpобиTи ЗaМкненi систеМи BoДoкopисTyBa}I:нЯ ДnЯ

пiдпpиeмсTB aГpoПpoМисЛoBoГo кoМПлексy) (04.01.0l.08 П, }lb Дrp)кpеrстpaцiТ

0113U007800).



Cтvпiць

pекoMеIrдaцiй,

спpямовaнi Ha

oбrpyнтoвaнoстi нayкoBих ПoЛoл(енЬ' виснoвкiв i
сфopмyлЬoBaних y дисеpтaцiТ. Mетa poботи, ЗaB.цaIIня'

iТ .цoсягнrння' пoвнiстro вiДпoвiДaroть Зaг€LjIЬIIoМy ПЛaнy

TеopеTичIIиx Ta rкcПepиМrIITaJIЬIIиx poбiт. Bиклaденi в дисеpтaцiТ нayкoвi

ПoЛoяtення Ta BисI{oBки oбгpyнтoBallo ПpoBеДеIIиMи aнaлiтичI{иMи Ta

ексПrpиМеI{T€tГIьI{иMи .цoслiДlкеннЯMи. Bиснoвки Ta pекoмендaцiТ, якi

сфopмyлЬoBaнo y.цисepTaцii, цiлкoм oбцpyIIToBaIIo й пiдтвеp.Щкенo pеЗyЛЬTaтaМи

.цoслiдхсенI{я Ta ПpaкTичIIиI\iI BПpoBa.ц)кrHIrЯМ (pезyльтaти ,цисеpTaцiйнoi pобoти

ПеpеДaнo .цJIЯ BПpoBaДntrннЯ нa Фiлiro <Гaвpилtвський птaхiвничий кoмплекc)

КиiвськoТ oблaстi).

Haукoвa нoBиЗнa Ta дoстoвipнiсть oДepЯ(aних pезyльтaтiв Ta

виснoвкiв. oдеpxсaнi здoбyвaчеМ нoвi нayкoBo oбцpyнтoвaнi aналiтичнi .Гa

експrpиМентaльнi pезyЛЬTaти з y.цoскoн€LпeннЯ технoлoгiТ BoДoПoсTaчaння

пiдпpиемств АПк З пЦземниx Д)кеpеЛ r Taки}tи, Щo poЗшиpЮЮтЬ нayкoвi

}'яe-IеЕня прo poзBиToк Eaylси B aГpoПpoМислoBolшy кoМПлексi УкpaiЪи. Пpи

цЬoidy вnеpulе:

- BсTaнoBЛеIIo зaлеlкнoстi ДЛЯ BизнaченнЯ екol{oMlчнo нaйвигiднiших

сr{aсниx BapToсTяx Tpyб iдiaметpiв Tpyб, зoкpеMa з пoлiетИЛerУ' Пpи

еЛекTpoенrpГ1l;

- poзpoбЛенo МеТoДикy BизI{aченнЯ paцioнaлЬниx кoнстpyкTиBниx i
TеxIIoJIoГiчниx пapaметpiв yсTaнoBoк ДnЯ знезaлiзнення пiдземниx BoД Пpи

висxiднoмy фiльтpyвaннi Bo.ци ЧrpеЗ ПЛaBaloче ЗaBaнTDкеI{ня;

- зaПpoПoIIoBaIIo МеToД вибopy paцioнaльнoТ сxrМи пoДaчi BoДи нa

пiдпpиемствa AПК З€шIежнo вiд дoвя<ИъIИ BoДoBo.цa i спiввiднoшIення BиTpaT

питнoi i теxнiчнoi вoди.

Пpaктинне зHaЧеIIHя oДrр)I(aнllx pезyльтaтiв, щo отpимaнi

ДисеpTaнTolvl' ПoЛягar B oбцpyнтyвaннi пpинципiв B.цoскoнaЛення МеToДики

poзpaxyнкiв BoДoПpoBiдниx сПopyД B сисTеMax BoДoПoсTaчaHIIя пiдпpисмств

AПк з пi.цземниx BoДIIиx.ЩкеprЛ i ефективнoi ix rксПJlyaTaцiТ. ПiдгoToвЛенo ДлЯ

IIpaкTичIIoГo ЗaсToсyBaI{нЯ тaблицro Гpaничниx BиTpaT i Iпвидкoстeй pyxy Bo,ци



ДJUI Bибopy rкoнoмiчниx дiaметpiв пoлiетилrlloBиx тpyбопpовoдiв в зaлеrкнoстi

вiд ix вapтoстi Ta BapToстi електpoeнеpгii.

Бaзyrонись нa prзyлЬTaTax poбoти сTBopенo ПpoекTне piшення ФiлiТ

<<Гaвpилiвський птaxiвничий кoМпЛrкс) КиiЪськoi oблaстi i ПеprДaнo ДЛЯ

BикopиcTaIIня B IIpoектIIиx opгaнiзaцiях.

Biдoбpaясeння змiстy ДисеpTaцii в oпyблiкoвaних пpaцях. oпyблiкoвaнi

здoбyвauем пpaцi в пoвнiй мipi iлroсTpyloTЬ ПpoBеДенi дoслiдlкеннЯ. oснoвнi

prзyЛЬTaTи дoслiдx<ень i гoлoвнi пoлolкення дисеpтaцii дoпoвiдaлись нa

мiхснapoдниx, pегioнaПЬниx i вyзiвськиx кoнфеpенцiяx i семiнapax.

Зa pезyльTuTaNIИ ДисеpTaцiйнoТ poбoти oпyблiкoBallo 17 нayкoBиx Пpaць, y

ToMy числi: 10 стaтей (8 - y фaхoвиx BиДaнняx УкpaiЪи, 2 - в iнoземниx

пеpioдиu}Iиx BиДaIIнях, лсi BкJIIoчrнi Дo мilкнapo.цниx нayкoМrтpичних бaз), тpи

З якиx нal]исaнo oдrooсiбнo.

ЗayвaжеЕEя щo.Цo змiстy тa oфopмлення ДисеpTaцiйнo.i рoбoти.
Пlд чaс ПpoBе.цеEE'l aнaлiзy ДисеpTaцiйноТ poбoти бyлo BиЯBЛеI{o pЯД

зiryвzl)кеЕь тa побaжaнь:

1. У встyпi (стop. 8) виснoBoк' щo для всix пiдземних Bo.ц неoбxiДно

тiльки знезa.цiзненнЯ с не зoвсiм кopeкTIIим. Haспpaвдi y бaгaтьoх BиПaДкax

зyстpi.raеTЬсЯ IIеBiдпoвiднiсTь BиMoГaM нopмaтивiв зa жopсTкiстro тa вмiстoм

солей.

2. У пiдpoздiлi I.2 (стop. 16) aвтop IIaBo.циTЬ дaнi пpo негaтивний

BПЛиB залiзa нa opГaнiзм лroдини. Пpoте, згiднo .цaниx BoЗ (Guideliпеs for
Driпking-wаtеr Quаlitу, 4-e видaння BoЗ) нe пiдтвep.цжrнo HегaTиBI{oгo B,ПЛиBy

залiзa y кoнцrнтpaцiяx, ДoсTyПFIиx y питнiй вoдi, нa зДopoB'я нaселення.

з. У пiдpoздiлi 1.8 (стop. з1) динaмi.rнiсть пapaметpiв сисTеMи

ПoяснК)rться змiнolo Bo.цoсПo)киBaнHЯ' a не змiнoro pинкoBиХ yМoB.

4. У пiдpoздiлi 1.9 (стop. 31) пyнкт 1ДoвеДенo нeДoсTaTнЬo.

5. Iнфopмaцiю, пpедсTaBЛrнy y пiдpoздiлi 2.2.1 нeoбoв'яЗкoвo бyлo

нaBo.циTи нacT1ЛЬки .цrT€LПЬнo.



6. У пiдpoздilтi2.2. L|apИc.2.2 iз пiдписy Дo pисyнкy неЗpoзyмiлo, якpтЙ

нoМrp вiдпoвiДar якoМy кoJlЬopy леген.ци.

7. Ha стop. 45 (з aбзaц) вiдсyтне ПoсиЛaння нa .ц)кrprЛo, з якoГo були

oтpимaнi Дaнi Пpo пеpеBищrння кoнцентpaцii €tзoTIIиx сПoЛyк. Кpiм ToГo'

незpoзyмiлo, з яKиМ сal\dе IIopМaTиBoM ix пopiвнroвaли (з екoлoгiчними

IIopMaTиBaМи якoстi BoДи .цxtеpеЛ ПиTIIoгo BoДoПoсTaчaннЯ чи .цo питнoi

вoди).

B. Кoнцепцiя (стop. 48) е ПpaBиЛЬнoto, аJIе BoHa сyПrpeЧиTЬ чиннoмy

Зaкoнo.цaBсTBy УкpaiЪи, ЗoкprМa Зaкoнy УкpaТни <Пpо ПиTнy во.ЦУ Ta ПиTHе

BoДoПoсTauaння>(poздiл IV, ст. 22,poздiл IV, cт. З2).

9. У пiдpoздiлi 3.2 aBTopoM poЗгЛянyTo не yсi гlИДИ фiльтpyloчoгo

зaBal{Taxteння' a тiльки окpемi. Кpirvr тoгo' не пpoaнaлiзoBallo пepеBaги тa

не,цoлiки кoжI{oгo iз нaвe.цeниx aBTopoМ Bи.цy фiльтpyroчoгo зaBaIIтa)кrння.

(стop. 101) пpи обгoвоpення ПеpеBaГ TехI{oлoгii

фiльтpoцикл, MrншIa iнтенсивнiсть ПpoМиBки

цi пoлolкеннЯ кiлькiсни r.llИ Дa:яv.мrИ.

10. У пiлpoзл|Лi 4.2 (стоp. 72) фоpьryлa 4.18 I{е BpaxoByr pЯДy Ba}кЛиBиx

скjlfu]toBш( собЬаpтoстi, нaпpикJlaц, BиТрaT IIa oПлaТy пpaцi, щo знaчниМ ЧинoМ

мo)кr BILIIиBaTи Еa pезyJIьTaTи.

Ш. У пiдpoздiл 5.2

знезaлiзненнЯ - TpиB€tJIirший

неoбxiднo бyлo б пiдтвеpДИ.ГkI

Зaзнaченi зayвaжeннЯ нr BПЛиBaIoTЬ нa Зaг€шЬний pезyльTaT ПpoBеДенoГo

,цoслiДхсення' яке Bикoнaне y вiдповiДнoстi дo сфopмyлЬoBaнoi мети Ta зaДaч нa

BисoкoМy нayкoBoМy piвнi.

oцiнкa МoBи Ta сTиЛIrl ДисrpTaцii. ПpедсTaBЛrIIa ДисеpTaцiйнa poбoти

BикoIIaHa .цrpжaBIIoю МoBolo. Pедaгyвaння текстiв Bикoнaнo вiДпoвi.цнo .цo

pекoМrн.цaцiй ДAК Укpaiни. Maтеpiaл BикЛaденo лoгiчнo i пoслiдoвнo, poботa

xapaкTеpиЗyсTЬсЯ еднiстro змiстy. Cтиль BикjIa.ценнЯ TroprTиЧIloгo мaтеpiaлy,

pеЗyЛЬTaTiв дoслi.ц)кенЬ, виснoвкiв зaбезпенyе ik Легкr Ta ПpaBplЛЬне спpийняття

Ta с TaкиМ, щo xapaктеpний ДЛЯ ДИcepтaцiйниx poбiт нa здобyтTя сTyПеня

кaн.ци.цaTa теxнiчниx нayк.



Зaгaльнa oцiнкa ДисeрTaцii тa висIloBoк щoДo iТ вiдпoвiДнoстi BиMoгaП{

Moн Укpaiни. !исеpтaцiйнa poбoтa Пoбеpезнiченкo oльги ЮpiiЪни

<<У'цoскoнaJIrI{ня теxнoлoгii BoДoПoсTaЧarllЯ пiдпpиемств AПК з пiдземних

.цх(еpеЛ (y бaсейнi p. Ipпiнь)>>, якa Пре.цсTaBЛеI{a нa здoбyTтя нayкoBoгo сTyпеня

кal{ДиДaTa теxнiчниx нayк зa спецiaльнiстro 06.01 .02 _ сiльськoгoспoдapськi

мелiopaцiТ (теxнiuнi нayки) r квaлiфiкaцiйнoro, ЗaBrpшIенoЮ' сaмoстiйнo

BикoнaнoЮ нayкoBolo Пpaцеro. Poбoтa мiстить нayкoBo oбrpyнтoвaнi peзyЛЬTaTи

ПpoBrДениx здoбyвa.lем дoслiдrкень, якi B цiлoмy poзв'язyroть кoнкpеTIIе

I{ayкoBе ЗaBДaIIНЯ' a сaМr: y,цoскoIIaJIrIIня технoлoгiТ BoДoПoсTaЧaННЯ

пiдпpиемств AПК з пiдземниХ .цxtеpеЛ, Щo зa oбсягoм тa ЗнaченняM oTpиМaниХ

екcПеpиМеIITaiIЬниx ДaIIих МaIoTЬ iстoтне ЗнaчrIIHЯ Для aгpoпpoMисЛoBoгo

кoМПлексy УкpaiЪи.

lисеpтaцiйнa poбoTa Зa aкTyallЬнiстto, нayкoBolo I]oBиЗIloIo' пpaкTичIIoIo

знauимiстiо, стyIIенеМ oбгpyнтoвaнoстi pезyльтaтiв тa виснoвкiв, ik
.]oсТoBlpнlсTlo Ta ПoBtIoToIo BикJIaДеннЯ У нayкoBиx фaxoвиx BиДaнняx

вцпoвiдaс BиМoГaМ п.11 <<Пopядкy Пpисy.ц)кення нayкoBиx стyпенiв i

IIpисBoсI{ня Bчrl{oГo ЗBaIIня стapшoГo нayкoBoГo спiвpoбiтникa>>, ЗaTBrpДхtенoГo

ПoсTaнoBoro Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд 24 llилllя 2ОIз p. J\b 567, a ii aвтop

зaсЛyгoBye нa Пpиcy.цження HayкoBoГo сTyПrня кaнДиДaTa TехI{iчниx нayк Зa

спецiaльнiстro 06.01.02 _ сiльськoгoсПo.цapськi мелiopaцii (теxнiuнi нayки).

oфiцiйний oпoнент,

кaнДи.цaT TеxIIlЧниx н aУк,

зaвiдyвa.r пiдpoздiлy мiськoi
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