
BIДгУк
oфiцiйнoгo oПoнеHTa IIa .цисерTaцiйнy poбoту

IIOБEPЕ'ЗнIЧEIIкO oЛЬгI4 IoPIiвни
<<УДoскoнaЛeHIIя TеxЦoЛoгii вoДoпoсTaчaIIHя пiдпpисмств AПК з пiдзeпrних

ДкеpeЛ (y бaсейнi p. Ipпiнь)>> нa здoбyття нayкoBoгo сTyПeня кaнДиДaTa

теxнiчниx Hayк зa спецiaльнiстro 0б.01.02 _ сiльськoгoсПoДapськi мелiоpaцiТ

(тeхнi.rнi нayки)

Aкryaльнiсть poбoти. Ha сьoгоднiшrнiй ДенЬ нa пiдпpиrмсTBaх AПк
ЗaсToсoByIoTЬся теxнoлoгiТ BoДoПoсTaчaння з пiдзeмниx ДжеpеЛ, якi не

вiдпoвiдaroTЬ сyraснoмy piвнЮ poЗBиTкy IIayки i мaroть тaкi недoлiки:

- сисTеМи Bo.цoПocTaчaннЯ сПpoекToвaнi тa пoбyдoвaнi десятки poкiв HaЗaД,,

ToМy е мaлoефекTиBниМи Ta rнеpГoзaTpaTI{vINIИ, oсoбливo, B oсTaIIнi poки, кoЛи

цiнa нa енеpГopесypси стpiмкo ЗpoсTaс;

- BикopисToByЮTЬся зaстapiлi MеTo.ци ДЛЯ poзpaxyнкiв вoдoвoдiв, щo

yнeМo}кЛиBЛIoс ЗacToсyBaъIlнЯ oIITиМЕшЬниx Trxнoлoгiчниx piшень нaвiть пpи

зaмiнi oблaднaння.

I1a дaний чac неoбxiдниM r IIеprГЛяД пiдxoдy Дo ПpoекTУBa:нътщ якиЙ би

.цoзBoЛиB ЗaсToсoBув,a^Гkl сyнaснi МrToДи' a Taкo)к ГpaМoTIIo oцiнити екoнoмiчний

ефeкт B сyчaсниx yМoBax.

B цьoмy свiтлi ДиcеpTaцiйнa poбoтa Пoбеpезнiчeнкo oльги lopiТвни, МеToIo

якoТ бyлo нayкoBo oбгpyнтyBaTИ Ta B.цoскoНaЛ?I.ГИ iснyloui TеХнoЛoГiТ ouищення,

пoдaui i poзпoдiлення BoДи з пiдземниx Д)кеpел ъIa пiдпpиемстBaХ AПК З

BикopиоTaнняМ IIoBиx мaтеpiaлiв, е aктyaJIЬIIoIо Ta IIеpсПекTиBIIo}o.

Звoязoк poбoти з нayкoBиMи Прoгpaмaпtи' ПЛaHaPIи' TeMaMи.

Poбoтa BикoHaI{a згi.цнo з TеМaTиЧIIиMи IIЛaнaМи Iнститyтy BoДHиX пpoблем

i мелiopaцii HAAH нa 20II-20Iз poки Пo зaвДaннЮ <<Poзpoбити МrTo.ци i

pесypсoЗбepiгaroнi теxнoлoгii вoдопoсTaЧaння i кaнaлiзaцiТ сiльськиx нaсеЛениx

tIyнкTlB Ta IIlДПpиeМсTB aГpoПpoMисJloBoГo кoМПлекc)D> B1ДПoB1'цнo .цo ЗaBДaнЬ



деpx<бroджетнoi TeMaTики (04.01.01.04 П, Nе .цеpxrpеrстpaцii 0111U00З822) тa

ЗaBДaш{Ю нa 20IЗ.20I5 <<PoзpoбиTи ЗaМкненi систеМи BoДoкopисTyBaъIHЯ ДJIЯ

ПЦпpиеIvrсTB aгpoпpol\лисJloвoГo кoМПлексp (04.01.01.08 П, J\Ъ деp)I(реестpaцii

0113U007800).

Змiст ДисrpTaцii, iТ зaвеpшrенiсть в цiломy.

{исеpтaцiя вклroчar BсTyП' П'ЯTЬ poздiлiв, зaгальнi BиcIIoBки, 11 дoдaткiв.

Pобoтy BикЛa.цrнo нa 148 стоpiнкax ocнoBIIoГO TексTy' BкЛК)Чaloчul |9 тaблиць i
33 pисyнки. .{o сПискy BикopиcTa:ниIх.ц)кереJI BxoДиTЬ 187 нaйменyBaнЬ, сеpеД

ниx 27 iнoземниx. B цiлoмy змiст poбoти вiдпoвiдar BиIvIoгaм BAК УкpaТни,

BсTaIIoBЛеI{иX ДЛЯ дисеpтaцiй ъIa здoбyття HayкoBoГo сTyПенЯ КaъIДИДaTa

теxнiчниx нayк зa спецiaльнiстro 06.01 .02 - сiльськoгoсПoДapськi мелiopaцii.

У всryпi ДисеpTaI{т висвiтлк)r сTисЛy xapaкTеpvтсTИКУ ДисеpTaцiйнoi poбoти

o0гpyнTyBaнняМ aкTУaПЬ}IoсTl .цoсЛl.цntrнь' ЗB,язoк

HoBизIIy Ta ПpaкTичIIе Знaчення o/цеpжaниx pезyльтaтiв.

У ПерЦIoMy pоздiлi здобyвaueм Bикoнaнo oГЛяд лiтеpaтypниx .цxtеpеЛ,

пpoaнaлiЗoвal{o cуяacниiа сTaII сисTrМ .цx{rprЛ ПиTIIoГo BoДoПoсTaЧaннЯ Ta

пiдзrмниx Boд УкpaiЪи. Poзглянyтi oсoбливoстi BoДoпoсTaЧaшъlrЯ пiдпpиемств

AПК.

У ДpyгoМy poздiлi oб1pyнтoBallo BикopисTaI{ня пiдземних BoД ДЛЯ

BoДoПoсTaЧalнlнЯ спo)киBaЧiв, aнaлiз cTaнy Bo.цHиx oб'сктiв у бaceЙнi p. Ipпiнь.

Пoвеpxнeвi Bo.ци пoстiйнo зaбpyднroloTЬсЯ стiчнимli BoдaМи' щo yскJIaДнК)с

BикopисTaIIн,I ix ДnЯ ПиTIIoГo BoДoПoсTaЧaНнЯ i збiльшyе BИTpaTИ }Ia

вo.цoпiДгoToBкy.цЛЯ Пo.цaчi спox<ивaчaМ, ToМy tIoсTaс неoбxiднi.'" u,,.opисTallшl

Зaxищениx пiдзeмниx Дкеpел B сисTrMax сiльськoгoсПo,цapсЬкoГo

BoДoПoсTaЧaIJIIЯ.

5 UUrРyнryIJaннЯM aкr'yaJrЬнoсTl .цoсЛ1.ц)кrнЬ, ЗB.яЗoк ДисrpTaцll З нayкoBиМи

ПpoгpaMaМи,i теvraми, фopмyJIIoс MеTy i зaвдaння ДoслiДlкень poбoTи, IIayкoBy



У TрeTЬoDry poзДiЛi нaBеДенo pезyлЬTaTи BиBченнЯ с)Д{aснptx МеToДiB

знезaлiзненнЯ Bo.ци Тa rзИДИ фiльтpyвaJlЬIloГo зaBaнTax{rнн'l. oбцpyнтoBal{o

засToсyBaння бioлoгiчногo МrTo.цy oкисJIeнн,I залiзa в пi.цземниx Bo.цtlx i вибip

кoIIсTpyкцiТ во.цoзнезa.rriзнloвaльнoТ yсTaI{oBки.

У чеTBrpToMy poздiлi виpiшyroться oснoвнi зaДaчi Пpи пpoектyвaннi

нaпipниx вoДовo,цiв: вибip мaтеpiaлa тpyбoпpoвoдiв; вибtp кiлькoстi лiнiй

Bo.цoBoДa; BиЗнaчеHI{Я еКoнoмiчнo нaftвиriднilшoгo дiaметpa тpУ6; зaбезпечrння

нaдiйнoстi пoдaui i poзpaхyнкoвих BиTpaT Bo.ци.

Bизнaченo, Щo екoнoмiчнo вигiдним дiaмrTpoM Tpyб нaпipниx вoдoвoдiв

буд" тaкиЙ дiaмeщ, Пpи Якoмy 6удуть нaйменrшими ПpиBrДенi витpaти нa

бyдiвництвo i rксПJlyaTaцiro Як сaМoГo BoДoBo Дa, TaК i безпoсеpr,цнЬo зв'яЗaниx з

I{иM нaсoсiв, щo Пo.цaЮTЬ Пo нЬoМy вo,ЦУ.

[ля BизIIaченн,I пapaметpiв aнaлiтичнoТ

ПpoкЛaДaння щyбoпpoвo.ЦУ дiaмeтpoм d були

тpyбoпpoвoдiв B З€шrхtнoстi вiд ixньoгo дiaметpa.

Екoнoмiчнo нaйвигiднiшi дiaметpи Tpyб нaпipниx водoвoдiв зpyчнo

BиЗIIaЧaTи кopисTylочисЬ тaблицеro Гpaничниx екoнoМiчниx BиTpaT Bo.ци . цe

тaкi витpaTИ, TIpИ ЯкиX екoнoмiчнo piвнoцiнними бyдyть двa сyмiхtнi ДiaмеTpи

Tpyб.

зaлея<нoстi питoмoТ вapтoстi

BpaxoBalli с1..raснi вapтoстi

зpoбленo кpитиvний aнaлiз iснyrouoТ сисTrМи

<<ГaвpилiвсЬкoГo птaxiвниЧoГo кoМПЛeксy), який

У пoятoмv

Bo.цoПoсTaЧaHнЯ

poЗДlЛI

нa ФiлiТ

BиЯBиB неoбxi.цнiсть для Пoкpaщeння iТ poбoти. Toбтo, poзpoбити peкoMендaцiТ

з oптимiзaцii poбoти вoдoзaбipниx сBеpдлoBиIr для зa6eЗПеЧеннЯ мiнiмaльниx

ПиToМиx BиTpaT еЛекTpoенеpгii нa Пo.цaЧy BoДи сПortшBaчaМ; yдoскoнztJlиTи

теxнoлoгiro знезaлiзнeIIHя пiдземниx BoД ДЛЯ зaбeзпечeннЯ високoi якoстi

oчищенoi вoди пpи мiнiмaльнiй iТ вapтoстi.

B пpoцесi poбoти BиЗHaЧенo, Щo ПapaMеTp зaTpиMaнI{я зzlJllЗa У

Пoкzlзникiв якoстi виxiднoТ Bo.ци'фiльтpyв€tjlЬI{oМy зaBaнTa}кеннi зaлех<ить вiд



кoнсTpyкTиBI{иx ПapaМеTpiв фiльтpa Ta TеxlloлoгiчниХ Пapaметpiв фiльТpyBaнш1
BO.цPI. {ля викoнaI{н'I iнженеpниХ poЗpaxyнкiв кПФ BсTaнoBленo З€ше)ЮIoстi, зa

ДoПoМoГoЮ Якиx МoяtЛивo ПoПrpе.цнЬo BиЗHaЧaти Питoмy бpyдомiсткiсть

фiльтpyвzшЬнoГo ЗaBaI{TDкеHI{Я, ефективнiсть знезaлiзнення Bo.ци i коефiuiент

фiльщaцii зaвaнтa)кення' щo BизI{aчar BTpaTи llaПopy нa фiльтpi. floслiдntrнн,I
ПoКzlз€ши, Щo iз збiльшенням шrвидкoстi фiльтpyвaння Bo.ци збiльrшyеться

неoбxiднa тpивaлiсть (ЗapЯДки) фiльтpa Ta ЗМrнrrlyсTЬсЯ тpивaлiсть

фiльтpoцикЛy., a) oTil{l, i щивaлiсть кopиснoi poбoти фiльтpa. Tеоpетиvно

oбцpyнтoвalla дoцiльнiсTЬ Пpи ПpoМиBцi фiльтpa з€шIишIaTи мiнiмaльнy ПиToMy

бpyдoмiсткiсть фiльтpa, щoб не зapяД)кaTи фiльтp B IIaсTyIIнoМy фiльтpoциклi.
Ефективнiсть знeзалiзненнЯ BoДИ i втpaти нalIopy нa фiльтpi пpямoпpoпopцiйнo

з€tПе)кaTЬ вiд питoмoТ бpyдoмiсткoстi фiльтpa i швидкoстi фiльтpyBaнI{я Bo.ци.

Зpoбленo Bиc}IoBoк, Щo, Bиxo.цячи з ПpoBеДеFIиx теxнiкo-екoнoмiчних

poзpaxyнкiв, pекoнсTpyкцiя дiroнoТ стaнцii знезaлiзненнЯ З BaхtкиM

зaBaнT&)I{еннЯМ нa сTaIIцilo знезaлiзнення з пiнoпoлiстиpoльниМ ЗaBaнTantенняМ,

згiднo poЗГЛянyтoi теxнoлoгiТ, бyд. нaйвигiднirпим кaпiтaлoвкJlaДrнняМ, ТoMy

щo зaбезПечyr зМеншIrнн,l ПpoМивнoТ вoди в 22,4 paЗИ y пopiвняннi з дirouorо.

Cтyпiнь oбrpyнтoвaнoстi нayкoBиx ПoЛo}I(eнЬ.

Mетa poбoти, зaв.цaннЯ, сПpяМoвaнi Ha iТ .цoсЯГI{енн,I, пoвнiстro

вiдпoвiдaroть зaГaIIЬI{oMy

Bиклaденi в дисеpтaцii

Пpo B е.цrн ИNIИ aHaIIiтичними

ПЛaнy TеopeTиЧIrиx Ta ексПеpиМeIIT€UIЬниx poбiт.

нayкoвi ПoЛorrteннЯ Тa Bис}IoBки oбгpyнтoBal{o

Ta ексПеpиMенT€UIЬниМи дoслiдx<енIIяMи. Bиснoвки

Ta pекoмендaцii, якi сфopмyлЬoBal{o У дисеpтaцiТ, цiлкoм oбгpyнтoBaнo 14

ПlДTBеpДжrнo pезyлЬTaTaMи ДoслiДlкення Тa ПpaКTиЧI{иM BПpoBaДкеннЯМ

poбoти Пеpr.цaнo ДЛЯ BПpoBaД}кення Ha Фiлiro(pезyльтaти ДиcеpTaцiйнoТ

<<Гaвpилiвський птaxiвничий кoмпЛекс) КиiЪськoi oблaстi).

виснoвкiв.

дoстoвipнoстi Ta oбцpyнтoвaнiсть нayкoBиx pезyльтaтiв Ta

oTpиМaHиx aBTopoМ' зaбезпечyloTЬся rКcПepиМеIIT€UIЬниМи

Cтyпiнь

BIIpoBaДкеннllМи Ta oTpи]\4aI{иM екoнoмiчним ефектoм.



Hayкoвa IIoBиЗHa Ta дoстoвipнiсть oДrp}I(aних pезyльтaтiв Тa

виснoвкiв. У .цисеpTaцiйнiй poбoтi BиЗнaчeнo Ta oбцpyнтoBal{o сyкyпнiсть
I{ayкoBI.D( pезyльтaтiв, виснoвкiв i peкoмендaцiй, якi xapaкTеpиЗyloTЬся

IloBиЗIIoIo i виpiптyroTЬ ПoсTaBЛrIIе нayкoBе зaBДaнHя.

Hoвишrи }IayкoBиMи prзyЛЬTa.IaNtL\ oTpиMaI{ими oсoбистo здобyвa.rем, слiд
BBaxtaTи:

- BсTaIIoBЛеI{o зaлежнoстi ДЛЯ BизHaченнЯ екoнoмiчнo нaйвигiДнilциx

дiaметpiв Tpyб пoлiетилеIIoBиx тpyбoпpoвoдiв ITpи сyЧaсниx BapToсTяx тpyб i
еЛекTpoенrpгl1;

- poзpoбленa Мeтo.цикa BиЗI{aчення paцioнaлЬниx кoнсTpyкTиBниx i
TеxнoЛoГiчниx пapaмeтpiв yсTaI{oBoк NIЯ знезaлiзненн,l пiдземниx BoД Пpи

висxiднoмy фiльтpyвaннi BoДи чеpеЗ ПЛaBaloЧе ЗaBaIITa)кенн,I ;

. ЗaПpoПoIIoBaIIo МеToД вибopy paцioнaльнoi теxнoлoгiчнoТ сxеми oчищеннЯ

i пoдaui Bo.ци нa пiдпpиемствa AПк зaJIе)кнo

спiввiднoшIення BиTpaT питнoТ i теxнiчнoТ вoДи.

Пpaктиuнe знaчeння oДep)I€Hих peзyльтaтiв, tцo oтpимaнi

ДисеpTaнTolvl' ПoляГaс B oбцpyнтyвaннi пpинципiв BДoскoн€tJIеннЯ МеTo.цики

poзpaxyнкiв Bo.цolTpoBiдниx cПopyД B сисTеМax BoДoПoсTaЧal{ня пiдпpиемств

AгIК з пiдземниx BoДниx Д)кеpеЛ i ефективноi ik rксПЛyaTaцii. ПiдгoToBЛеI{o .цЛЯ

ПpaкTичIIoГo ЗaсToсyBaIIнЯ тaблицrо Гpaничниx BиTpaT i Iпвидкoстей pyxy Bo.ци

дllя вибopy екoнoмiчниx дiaмещiв пoлiетилеI{oBиХ тpyбoпpoвoдiв в зaлея<нoстi

вiд ix вapтoстi Ta BapToстi електpoенеpгii.

Bиxoдя.rи З prЗyльтaтiв ДиcrpTaцiйнoТ poбoти сTBopенo ПporкTне pirшення

для Фiпii <<Гaвpилiвський птaxiвничий кoмпЛеКc)

.цjIя BикopисTaIIнЯ B ПpoекTIIиx opГaнiзaцiяx.

КиТвськoТ oблaстi i пеpедaнo

вiд ДoBxtиHи BoДoBo.цa i



Moэrсливi кoнкpетнi ЦlЛяхи BикopисTaння

Дoслцтtень.

здoбyтиx pезyльтaтiв

Bpaxовytoчи .цoсToвipнiсть oTpиMaIIиx peЗyЛЬтaтiв ДисеpTaцiйнoТ poбoти,

BBDI(aIO зa Дoцiльне здiйcшvI.ГИ BПpoBaД)кеннЯ if y пpaктикy ПpoекЧ.BaIIIUI Ta

ексIIJIyaTaцii нa iнrшиx пiдпpиемсTBax AПк.

Pедaкцiйний aнaлiз.

Poбoтa lяaПИcana лiтеpaтypнoIo l\4oBoro. Aвтop сTисЛo тa лoгiчнo BикJIaB сyTЬ

пpoблeми, ПoясIIиB i oбцpyнTyBaB зaПpoПoнoвaнi piшення. Фopмyлroвallня

I{ayкoBиx ITOIIяTЬ зpoзyмiлi, кoнкpетнi тa вiдпoвiдaЮTЬ ПpaBиJIaМ фopмaльнoi
лoгiки. Зa .цeЯкиМи Пoн,ITTяМи нaДaнo piвнoзнa.rнi знaчеIIHЯ. ,{исеpтaцiя

Biдпoвiднiсть TексTy aвтopефеpary i дисеpтaцiТ.

Tекст aвтopефepaTy в пoвнiй мipi вiдoбpalкaс змiст дисеpтaцiТ.

Пoвнотa пyблiкaцiй. oпyблiкoвaнi здобyвa.rем пpaцi B пoвнiй мipi

iлroстpyrоTЬ I]poве.ценi Дoслiдт<ення. oснoвнi pезyльтaTи ,цoсЛiдx<ень i гoлoвнi

ПoЛoяtrння .цисepтaцiТ дoпoвiдaлисЬ нa мiхснapoдниx, pегioIIaJIЬIIиx i вyзiвськиx

кoнфepенцiяx i семiнapax.

Зa pезyльTaTaIvIИ ДисеpTaцiйнoi poбoти oпyблiкoBallo 17 нayкoвиx ПpaцЬ, y

ToМy числi: 10 отaтей (8 _ y фaxoвиx Bи.цaнI{яx УкpaiЪи, 2 - в iнoземниx

пеpioдиuниx BиДaнняx, якi BкЛК)Ченi дo мiжнapoДниx нayкoмrTpиЧниx бaз), тpи

з якиx нaПисallo oднooсiбнo.

oфopмленa вiдпoвiднo дo BиMoГ BAк УкpaТни.

ЗayвапсеHI{я Тa

l. У пiдpoздiлi 1.3 y

пoбaжсaння щoДo ДисеpTaцiйноi poбoти.

тaбл. 1.3 нeoбoв'язкoвo :яaBoДИТkI.цеTaJIЬIIий oпис

aДже це не зoвсiм Гtoв'язaнo З TrМaTикoК)кoxtl{oГo TиIIy вoдoзaбopiв,

.циcrpTaцiйнoi poботи.



2.

сисTеМaХ

aBТopa?

У пiдpoздiлi 1.6 Пpе.цсTaBЛеIIa кoнцепцiя pесypсoзбеpет<eння B

сlЛЬcЬкoгoсПo.цapсЬкoГo BoДoПoсTaчaIIня. Чи це BЛaснa poзpoбкa

з. Незpoзyмiлo B чoМy ПoЛяГaloTь теxнoлoгiчнi oсoбливoстi ДЛЯ

гrгaхoфaбpики.

4. У пiдpoздiлi 5.7.1 незpозyмiлo, ЧИ e пpедстaвленi pекомендaцii

нaдбaнняМ aBТopa, uи взятi iз лiтеpaтypниx ДкеprЛ.

5. Aвтopoм ЗaПpoПoнoBaнa тaблиця ДЛЯ вибopy екoнoмiчнo

нaйвигiднiшиx дiaметpiв Tpyб пoлiетилelloBиx тpyбoпpoвoдiв, ЯКa BиЗIIaЧar

екoнoмiчний дiaмещ тpyб нa дaниiт МoМеIIT чacy. Пpoте oснoвнi ПapaМеTpи -
ПиToMa вapтiсть Tpyб i електpoенеpгii змiнroroтЪcЯ У чaсi. Як це ПoЗHaчaсTЬся нa

Дaниx цiсТ тaблицi?

6. oснoвнa yBaгa B ДисrpTaцii пpидiленa y.цoскoнaJIенHIо теxнoлoгii

знезaлiзненнЯ пi.цземниx Bo.ц B Лoк€шЬниХ cисTеМax сiльгоспвo,цoПoсTaЧaНHЯ.

Пpoтe в пiдземниx BoДax пpисyтнi ще й iншi дoмiшки: МapГaнеЦь, фтop, сoлi

)ItopcTкoстi тoщo. I{ьoмy ПиTaHIIIO B.цисrpTaцii не пpидiлясTьcЯ yBaГa.

7. B дисepтaцiТ poЗГляIryTo знезaлiзнення Boди Нa yстaновцi з

пiнoпoлiсTиpoЛьниМ ЗaBaIITDItеннЯМ, aJтe Hе ПpеДсTaBЛеFIa iнфopмaцiя стoсoвнo

вoдoвiдвеДrнI{Я пiсля ПpoМиBки пiнoпoлiстиpoлЬниx фiльтpiв.

Зaзнaченi зayвalкeIlня IIе BПЛиBaIoTь IIa ЗaГaлЬний pезyльTaT ПpoвеДеHoГo

Дoслi.цх<енн,I, Яке BикoнaIIr y вiдпoвi.цнoстi дo сфоpмyЛЬoBalloi мети Ta ЗaДaЧ Нa

BисoкoMy llayкoBoМy p1BII1.

Зaгaльний виснoвoк.

.{исеpтaцiйнa poбoтa Пoбеpезнiченкo oльги IopiТвни <<Удoскoн€шrнн,I

TrxнoЛoГii вo.цoпoсTaЧaння пiдпpиемств AПК з пiдземниx .цх(rpел (y бaсейнi p.

Ipпiнь)>, яКa ПpеДсTaBЛеI{a нa здoбyTTЯ lrayкoBoГo сTyПеня кaнДиДaTa теxнiчних

нayк Зa спецiaльнiстro 06.0|.О2 сiльськoгoспoдapськi мелiopaцii (теxнiннi

нayки), нr зBa)кaЮчи нa висловленi зayBокrння, вiдпoвiдaе BсTaIIoBлеIIиM



BиMoГaМ I\4oI{ УкpaТни Дo КaНДkIДaTсЬкиx дисеpтaцiй згiднo <Поpя:ц.

ПpисyДження нayкoBиx сTyIIеIIIB 1 ПpисвoсннЯ нayкoBиx зBaI{ь...D.

!исеpтaцiйнa poбoTa зa aкTy€tJlЬнiстro, нayкoBolo нoвизнolo' ПpaкПгIноIо

ЗнaчиМlсTК), сTyПенеNI oбгpyнтoвaнoстi pезyльтaтiв Ta виснoвкiв. Lх

.цoсToBlpIIlсTIo Ta ПoBнoToIo BикЛaДеннЯ y нayкoBиx фaхoвlос Bиl:Iaш#D(

вiдпoвiдaе BиМoГaМ ц.11 <Пopядкy ПpисyД)кення нayкoBиx сryпенiв i
ПpисBorH}Iя Bчrl{oГo ЗBaння сTapшoГo нayкoBoГo спiвpoбiтникa>, зaTBrpдxtrнoгo

ПoсTaнoBoro Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaiЪивiд24 липътя2oIз p. Nl 567.

Звalкaroчи IIa BикЛa.цене, aBTop .цисеpTaцiйнoТ poбoти Пoбеpезнiченкo oльгa

Iopiiвнa ЗaслyгoByr нa ПpисyДження нayкoBoГo сTyПrн Я КalДИДaTa TеХIIiчниx

нayк зa спецiaльнiстro 06.01 .02 - сiльськoгoсПoДapcькi мелiopaцii (технiннi

нayки).

Офiцiilнuй onoнен H Укpаiнш,

doкmop meхнiчн

4,Wa--dшpeкmop

Шcmumуmу

npo0ЛeЛ| А.B.Яцuк

// /,t Io'T
-e€.?* нap.;,"-ad

/r.p'2р/у'.

?591 24


