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Всесоюзному

у

інституті

науково-дослідному

цукрової промисловості

1960 рр.).
У 1960

спів

науковим

молодшим

вав

робітником

(1955-

р. Антон Адамович

вступив до аспірантури при ка

хистив

ние

тему:

пользования

к

цукру

1 шдготовки

води На

а також

прак

науков

і

виробництва

цям. Під керівництвом профе
сора А.А. Ліпєца аспірантами
та здобувачами наукового сту

ис

рози із бурякової стружки, очи
щення дифузійного соку. Науко

и

жомопрессовь1х

и

харном производстве». В подаль

ціонального університету харчо
вих технологій щиро вітає ви

тикам

ції процесу екстрагування саха

році за

диффузионнь1х вод в свеклоса

олекти~ ~афедри технології

майбутнім інжене

дисер

очистки

условий

-

цукровикам,

«Исследова

1964

кандидатську

на

тац1ю

свід молоді
рам

пеня розроблено способи підго
товки живильної води для дифу
зійних установок, інтенсифіка

федрі технології цукристих ре
човин КТІХП і у

Антон Адамович завжди від
давав і віддає свої знання й до

шому Ліпєц А.А. продовжував
займатись науковою роботою і

ва школа професора Ліпєца А.А.
дала путівку в життя 16 кан
дидатам та 3 докторам техніч

у 197 5 році захистив докторську
дисертацію на тему: «Исследо

них наук. Автор понад 300 нау
кових праць, 5 підручників, по
над 55 авторських свідоцтв та

вание технологии и процесса из

патентів на винаходи. Був чле

датного ученого в галуз і цукро

влечения сахара из свекль1 с це

ном спеціалізованої Вченої ради

вого виробництва, доктора тех
нічних наук , професора Ліпєца
Антона Адамовича, який 05 січ

лью повь1шения зффективности

при НУХТ. За сумлінну працю

диффузионнь1х установок све
цу

та винахідництво нагороджений
Почесною грамотою Київської
міської держадміністрації , ор

Народився Антон Адамович

Ліпєц Антон Адамович пра

денами «Отечественной войньш
і «За мужество» та 15 медаля

5 січня 1925 року в с. Саливінки
Київської області . У липні 1941
року в віці 16 років був мобілі з о

цював в Київському технологіч

ми «За победу в Великой Отече

ному інституті харчової промис
ловості (згодом Національному

ственной войне над Германией» .

техноло

зі науки та освіти Ліпєц Антон

ня

2015

року відзначив свій 90-й

День народження.

клосахарного

производства»

спеціальністю

«технологія

за

кристих речовин».

ваний військкоматом і направле
ний на спорудження військових
укріплень в Донецькій і Сталін

харчових

університет~

гій) до

2011

року.

За видатні заслуги у
Адамович

Професор Ліп єц А.А. прой

жавною

галу

нагороджений

довічною

дер

стипендією

Кабінету Міністрів України.

градс ькій областях.

шов славний творчий шлях, про

1 січня 1943 року до жов
тня 1945 року Ліпєц Антон Ада
мович у скл ад і 679 зенітно

водив велику науково-педагогічну

Антон Адамович, незважаю

1966 року по

чи на поважний вік , займає ак

З

артилер і йсь кого полку 86-ї арт 

дивіз ії ПВО Південно - Зах ідного
і Третього Українсь ко го фронту
зв ільняв Україн у та країни Єв 
роп~ від фашистських загарб 
ниюв.

роботу з молоддю. З

рік був деканом факультету
технології цукристих речовин.
Антон Адамович зробив зна

1974

чний внесок в роз виток техно
виробництва цукру. Він

логії

його провідним вченим України.

користанням

1951
пєц

закінчив у

році. Трудовий шлях Лі
Антон Адамович розпо

чав на посаді змінного інженера

Лучанського

цукрового

за воду

ки і саме наукові дослідження в

галузі технології цукру зробили

го технологічного інституту хар

який успішно

позиц1ю ,

«Удосконалення та інтенсифіка

засновником

ц1я процесу е кстрагування саха

яна ,

громадянську

консульту є учнів і колег. Він був
і залишився по сьогоднішній
день вірним прихильником нау

наукової школи

є

У J 946 роц і вступив на тех
нологічний факультет Київсько 
чової промисловості ім. Міко

тивну

рози з бурякової стружки з ви
хімічних

реаген
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