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Інформаційне повідомлення 

 
До дня енергетика! 

 
  4– 27 грудня 2017 року в Державній науково-технічній бібліотеці України проходитиме тематична 

виставка видань з фонду ДНТБ України за 2014 – 2017 роки 
 
 

«Зелена енергетика: відновлювані джерела енергії 
та енергоощадність» 

 
 
 
    
   Енергетична безпека країни суттєво залежить від ступеня 
диверсифікованості енергоносіїв, що використовуються для 
задоволення її енергетичних потреб. Розвиток біоенергетики 
є важливою складовою частиною забезпечення енергетичної 
безпеки багатьох країн, оскільки дозволяє знизити 
споживання викопних палив, залежність від імпортованих 
енергоносіїв і забезпечити стійке місцеве енергопостачання. 
Ресурси корисних копалин планети по різним оцінкам 
обмежені, їх запасів на потреби теплоенергетики вистачить 

максимум на 100 років, тому розвиток альтернативної чи поновлюваної енергетики є актуальним, 
прибутковим і своєчасним напрямком робіт. 
 
   В експозиції: законодавчі акти, монографії, матеріали міжнародних науково-практичних конференцій, 
збірники наукових праць, навчальні посібники, патентна, промислова та нормативно-технічна документація, 
періодичні видання та автореферати дисертацій, бібліографічні покажчики.  
 
   Тематика виставки: сонячна енергетика, вітроенергетика, гідроенергетика, геотермальна енергетика, 
альтернативні види палива, енергозберігаюче освітлення,  енергозберігаючі технології в будівництві. 
 
 

До послуг користувачів: 
 

  - віртуальна тематична виставка  
         "Енергоефективне використання та альтернативна енергетика"; 

- термінове копіювання; 
- сканування; 
- консультації. 

 
 
 

Часи роботи:  понеділок – п’ятниця 1000– 1900, у суботу  1000– 1800,  крім вихідних  
                        ( 2-й поверх. Читальний зал № 1). 
 

Запрошуємо відвідати нашу виставку! 
 
 
 

mailto:gntb@gntb.gov.ua
http://gntb.gov.ua/


Пропонуємо Вашій увазі  
деякі видання з питань альтернативної енергетики та енергоефективності  

з якими можна ознайомитись на виставці 
 
 

 
 

Б 18120 
   31 
     
    Паливно-енергетичні ресурси України [Текст] = Fuel and Energy Resources 
of Ukraine : стат. зб. / [під керівництвом Фризоренко А. О. ; відп. за вип. Божок В. 
М.] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант], 2016. - 157 с. : граф., 
табл. - Текст кн. укр., англ. 
 
   У статистичному збірнику «Паливно-енергетичні ресурси України» наведені 
статистичні дані, що характеризують результати діяльності підприємств і 
організацій щодо видобутку, виробництва, перетворення та кінцевого споживання 
енергетичних ресурсів в Україні за 2014-2015 роки. 

 
 
 
 
 
Б 18360 
   621.3 
     
    Вітрові електростанції. Настанова з розробки та супроводження 
проектів у сфері вітроенергетики. Стандарт організацій України. СОУ 
ВЕА.600.1.1/01:2017. Відновлювана енергетика [Текст] : [офіц. вид.] / [А. Є. 
Конеченков, Г. Б. Шмідт, Я. А. Петров та ін.] ; за заг. ред. І. В. Плачкова, А. Є. 
Конеченкова ; Українська вітроенергетична асоціація, Всеукраїнська енергетична 
асамблея. - Х. : Фоліо, 2017. - 133 с. : рис.: 15, табл.: 14. - (Нормативне та технічне 
забезпечення енергетичної галузі). 
 
   Цим виданням Всеукраїнська Енергетична Асамблея продовжує серію Стандартів організацій України 
(СОУ), що визначають технічні та технологічні аспекти роботи підприємств енергетики. СОУ розроблений 
Громадською спілкою «Українська вітроенергетична асоціація» спільно з Громадською спілкою 
«Всеукраїнська Енергетична Асамблея». 
   СОУ розроблено на основі законодавчої бази в галузі вітроенергетики України станом на 2016 рік. 
Особливе місце в цьому виданні займає розділ «Етапи реалізації проектів будівництва об’єктів енергетики, 
що виробляють електроенергію за допомогою енергії вітру», який можна назвати послідовною схемою 
реалізації планування та будівництва ВЕС на основі законодавчих норм, що діють в Україні. 
 
 
 

 
  
Р 359215 
   62 
     
    Напрями розвитку альтернативних джерел енергії: акцент на 
твердому біопаливі та гнучких технологіях його виготовлення [Текст] : 
монографія / [О. С. Полянський, О. В. Дьяконов, О. С. Скрипник та ін. ; за заг. ред. 
В. І. Д'яконова] ; Харківський нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова. - Х. : 
ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. - 137 с. : рис. - Бібліогр.: 119-130. -  Авт. 
зазнач. на звороті тит. арк. 
 
   Подано аналіз опублікованих досліджень, наведено завдання й отримані авторами 

результати у сфері надання енергетичної безпеки України. Розглянуто гнучкі технології отримання та 
використання  твердого біопалива з рослинних відходів. 



 
 
С 21441 
   66 
 
    Братичак, Михайло Миколайович.  
    Моторні палива з альтернативної сировини [Текст] : навч. посіб. / М. М. 
Братичак, Л. В. Баб'як ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. 
політехніки, 2017. - 144 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-142. 
 
   Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню класифікацію, властивості та 
специфіку використання моторних палив із сировини різного походження. Описано 
характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних палив із природних 
бітумів та важкої нафти, біомаси, двоокису вуглецю, горючих сланців та вугілля. 

Наведено теоретичні аспекти одержання моторних палив з альтернативної сировини, розроблено основи 
технології підготовки сировини  до перероблення, перетворення її на проміжні сполуки та одержання 
товарних моторних палив. 
   За прогнозами розвитку світової енергетики і транспортних засобів вважають, що двигуни внутрішнього 
згорання ще тривалий час зберігатимуть провідну роль у транспортній енергетиці. Це спричиняє, зважаючи 
на зменшення покладів нафти, пошук інших джерел, з яких можна виробляти моторні палива. 
 
 
 

 
 
Р 359437 
   66 
     
    Системи акумулювання і трансформації сонячної енергії [Текст] : 
монографія / К. М. Сухий, Я. М. Козлов, О. А. Бєляновська, М. П. Сухий ; ДВНЗ 
"Український держ. хіміко-технологічний ун-т". - Д. : [ДВНЗ УДХТУ], 2017. –  
169 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 152-168.  
 
   Розглянуто перспективи використання сонячної енергії, типи та конструктивні 
елементи сонячних колекторів, методики їх випробування та розрахунку їх 
оптимального розташування у геліосистемах, експлуатаційні характеристики, зокрема вплив фотометричних 
властивостей прозорої ізоляції на межі ефективного розташування сонячних колекторів та оптимізація кута 
нахилу сонячного колектора до горизонту, а також застосування акумуляторів теплової енергії в 
геліосистемах теплозабезпечення. Запропоновані новітні нанодисперсні сорбційні теплоакумулюючі 
матеріали. 
 
    
 

 
 
Р 359416 
   63 
 
    Гайденко, Олег Миколайович.  
    Технологічний процес заготівлі та використання рослинної біомаси 
як твердого біопалива [Текст] : монографія / О. М. Гайденко ; НААН України, 
Кіровоградська держ. с.-г. дослідна станція. - К. : Аграрна наука, 2017. - 144 с. : іл., 
табл. - Бібліогр.: с. 130-143.  
 
   Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських 
культур у Кіровоградській області.  Проведено аналіз існуючих у регіоні 
технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. 

Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для 
виробництва паливних гранул. Вивчено перелік технологічних операцій під час виробництва твердого 
біопалива та етапи їх виконання з дотриманням визначених показників якості готової продукції. Розроблено 
технологічний процес заготівлі рослинної біомаси для використання як твердого біопалива та спалювання 
рослинної біомаси. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

 
 
Р 358253 
   697 
 
    Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: 
методологія та практика [Текст] : колективна монографія / [С. О. Смирнов, R. 
Dziuba, М. М. Бабенко та ін. ; за заг. ред. С. О. Смирнова] ; Дніпропетровський нац. 
ун-т імені Олеся Гончара. - Д. : Акцент ПП, 2017. - 196 с. : рис., табл. - Бібліогр. 
наприкінці розд. - Авт. зазнач. на с. 196. Текст кн. укр., пол. 
 
   У монографії досліджено управління енергозберігаючими технологіями в Україні 
та світі: методологія і практика. Значну увагу приділено взаємодії групових 

інтересів при впровадженні енергозберігаючих технологій, використанні енергії альтернативних джерел. 
Аналізуються заходи зменшення тепловитрат через огороджувальні конструкції. У науковій праці 
розглядаються методологічні аспекти статистичного аналізу відновлюваної енергетики України. Досліджено 
методологічну платформу формування системи управління впровадження енергозберігаючих технологій, 
аспекти оцінювання інвестиційних проектів у енергетичному секторі України. Матеріал супроводжується 
необхідними статистичними, аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. 
 
 
 
 
Р 357391 
   621.3 
     
    Електричні мережі з відновлювальними джерелами енергії [Текст] : 
навч. посіб. для студ. напряму "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" / Добровольська Л. Н., Волинець В. І., Собчук Д. С., Черкашина 
В. В. ; під ред. Добровольської Л. Н. ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ 
Луцького НТУ, 2016. - 352 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 307-311. 
 
    У навчальному посібнику комплексно представлені питання структури і 
функціонування відновлювальних джерел енергії, автоматичного регулювання та 
керування технологічними процесами в електричних мережах. 
 
 

 
 
Р 357884 
   62 
     
    Формування схемних рішень системи кліматизації споруд в робочому 
середовищі альтернативних джерел енергії [Текст] : [монографія] / 
Габрінець В. О., Накашидзе, Л. В., Сокол Г. І. [та ін.] ; Дніпропетровський нац. ун-т 
імені Олеся Гончара. - Д. : Акцент ПП, 2016. - 151 с. : граф., рис. - Бібліогр. 
наприкінці розд. 
 
       У монографії розглянуто принципи побудови та формування схемних рішень 
систем енергозбереження, які використовують енергію альтернативних джерел. 

Висвітлено особливості функціонування систем енергозабезпечення в яких суміщено енергоактивні 
огородження та теплові насоси. Розглянуто особливості функціонування теплових насосів.   Проаналізована 
можливість використання в таких системах вітрових агрегатів та вирішено проблему зменшення 
негативного впливу інфразвуку на споживачів. Представлено техніко-економічний розрахунок таких систем. 
Матеріал супроводжується необхідними теоретичними відомостями, ілюстраціями, ключовими поняттями і 
категоріями. Дана монографія має науково-практичне значення й розрахована на спеціалістів, які 
займаються проектуванням комплексних систем енергозабезпечення, тобто використання 
енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України. 
 
 



 
 
 
Р 359627 
    62 
 
    Кулик, Михайло Миколайович.  
    Концептуальні підходи до розвитку енергетики України [Текст] : 
аналітичні матеріали / М. М. Кулик, В. П. Горбулін, О. В. Кириленко ; НАН 
України, Відділення фіз.-техн. проблем енергетики. - К. : [Ін-т заг. енергетики НАН 
України], 2017. - 78 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках.   
  
   У представлених аналітичних матеріалах викладено результати досліджень  з 
оцінки макроекономічних показників розвитку галузей економіки України та на їх 

основі розроблено прогнози попиту на основні види енергоресурсів. Отримані результати використано для 
дослідження стану та розроблення напрямів і рівнів розвитку окремих секторів енергетичної галузі на період 
до 2040 року. Виділено також екологічні проблеми, питання енергетичної безпеки та визначено обсяги, 
джерела й механізми необхідного інвестування в енергетичний сектор країни. 
 
 
 
 
 
 
 
Р 359250 
   62 
     
    Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та 
майбутнього [Текст] : монографія / [Биба В. В., Васюта В. Б., Джаббарова С. А. 
та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Чевганової ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія 
Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ], 2017. - 186 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. 
наприкінці розд. 
 
   У колективній монографії наведено узагальнення теоретичних положень щодо 
енергоефективності економіки та розроблено методичний інструментарій і 
практичні рекомендації щодо її вдосконалення, розв’язання проблем сьогодення та майбутнього.   
     Монографію підготовлено за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції 
«Енергоефективність економіки: проблеми сьогодення та майбутнього» (м. Полтава, Полтавський 
національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, жовтень 2016 р.). 
 
 

 
 
 
Р 356890 
    5 
     
    Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел 
енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку 
Карпатського регіону [Текст] : колективна монографія / О. М. Мандрик,  
Л. М. Архипова, Я. О. Адаменко [та ін.] ; за ред. Архипової Л. М. ; Івано-
Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2016. - 
324 с. : карти, рис., табл. - Бібліогр.: с. 310-323. 
 

   Монографія є результатом виконання у 2015 році держбюджетної науково-дослідної роботи «Методологія 
екологічно безпечного використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному 
розвитку Карпатського регіону», фінансованої Міністерством освіти і науки України. Для науковців, 
викладачів і студентів вищих навчальних закладів. 
 
 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
С 21570 
   621.5 
     
    Современные энергоэффективные технологии реализации 
инженерных задач динамического оборудования [Текст] : монография / [В. 
П. Безпалько, Я. И. Билык, В. Г. Гецман и др.] ; под ред. В. А. Марцинковского, С. 
В. Марцинковского, В. Б. Тарельника ; Сумский гос. ун-т, Сумский нац. аграрний 
ун-т, Политехника Свентокржиская в Кельцах (Польша), ООО "ТРИЗ". - Сумы : 
[Тритория], 2017. - 303 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 292. - Авт. указ. в содерж. 
 
   В монографии рассмотрены вопросы теоретических и экспериментальных 

исследований проектирования и изготовления насосного и компрессорного оборудования с использованием 
энергоэффективных технологий, представлены результаты практической работы по его модернизации, 
уделено внимание альтернативным источникам энергии. 
 
 

 
 

 
Р 359441 
   53 
 
    Ткаченко, Станіслав Йосипович.  
    Нові методи визначення інтенсивності теплообміну в системах 
переробки органічних відходів [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко,  
Н. В. Пішеніна ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 148 с. : 
 іл., табл. - Бібліогр.: с. 135-147.   
 
   В монографії розглянуто теплообмінні процеси реонестабільних 
неньютонівських рідинах, методи визначення інтенсивності теплообміну в 
елементах енергоефективних систем переробки органічних відходів, методи 
синтезу систем. Дістали подальший розвиток методичні основи математичного моделювання системи 
виробництва енергоносіїв із органічних відходів завдяки застосуванню удосконаленого експериментально-
розрахункового методу визначення інтенсивності теплообміну в складних рідинах та сумішах і введенню 
техногенного навантаження в перелік функцій якості системи. 
 
 
 

 
 
Р 359088 
   62 
     
    Біоенергетичні системи в аграрному виробництві [Текст] : навч. посіб. 
для студ. ВНЗ зі спец. 208 - агроінженерія та 133 - галузеве машинобудування / 
[Голуб Г. А., Кухарець С. М., Марус О. А. та ін.] ; за ред. Голуба Г. А. ; Нац. ун-т 
біоресурсів і природокористування України, Житомирський нац. агроекол. ун-т. - 
К. : НУБіП України, 2017. - 229 с. : рис., карты. - (Проект "Підвищення 
енергоефективності та стимулювання використання відновлювальної енергії в агро-
харчових та інших малих та середніх підприємствах (МСП) України"). - Бібліогр. 
наприкінці розд.  

 
   Навчальний посібник розроблено на основі останніх досягнень та результатів науково-дослідних робіт. 
Він містить актуальні узагальнення щодо конструкції, розрахунку та експлуатації біоенергетичних систем в 
аграрному виробництві. Серед них основні поняття щодо біоенергетичних систем в аграрному виробництві, 
основи виробництва і використання дизельного біопалива, біоетанолу, виробництва біогазу, використання 
біогазу на теплові потреби та для отримання електроенергії, механізації заготівлі соломи для енергетичного 
використання та виробництва енергетичних культур. 
 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

 
 
Р 358110 
   66 
 
    Голуб, Геннадій Анатолійович.  
    Виробництво та використання дизельного біопалива. Механіко-
технологічні основи [Текст] : монографія / Голуб Г. А., Павленко М. Ю., Чуба В. 
В. ; за ред. Голуба Г. А. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. 
: НУБіП України, 2017. - 340 с. : рис. - Бібліогр.: с. 306-335. - Авт. на тит. арк. не 
зазнач. 
 
   У монографії наведено основні принципи виробництва дизельного біопалива на 

основі рослинних олій з використанням гідромеханічного перемішування, а також використання дизельного 
біопалива для роботи машино-тракторних агрегатів при виконанні польових робіт з використанням системи 
двохступеневого підігріву дизельного біопалива. 
 
 
 
 
Р 359144 
   621.3 
 
    Мокін, Борис Іванович.  
    Математичні моделі та системи автоматичного керування 
вітровим електротехнічним комплексом з вертикальною віссю 
обертання вітрового колеса [Текст] : монографія / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, 
О. А. Жуков ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 124 с. - 
Бібліогр.: с. 109-123. 
 
 
   Здійснено аналіз відомих підходів та робіт, де розглядаються існуючі варіанти вітроенергетичних 
установок з вітровими колесами з вертикальною віссю обертання та їх систем керування. Описано нові 
математичні моделі та закони управління безредукторним вітровим електротехнічним комплексом та 
синтезовані авторами структури пристроїв автоматичного керування вітровим електротехнічним 
комплексом з вертикальною віссю обертання. 
 
 
 

 
 
Р 358950 
   622 
 
    Терещенко, Віктор Олександрович.  
    Нетрадиційні джерела вуглеводневої сировини [Текст] : навч. посіб. / В. 
О. Терещенко ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Х. : 
[ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. - 88 с. : іл. - Бібліогр.: с. 87. 
 
   Розглянуто основні види нетрадиційних вуглеводнів. Проаналізовано геологічні 
умови їх розповсюдження, відмінності від звичайних покладів нафти і газу. 
Наведено дані про ресурси, стан і перспективи видобутку нетрадиційних 
вуглеводнів у світі, в тому числі  в Україні. Коротко розглянуто технології їх 

видобутку. Приділено увагу можливим негативним екологічним наслідкам їх освоєння і шляхам 
попередження та усунення таких наслідків. 
 
 
 
 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%86%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

