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2. Основні характеристики, суть розробки.
Розробка спрямована на використання мікробіологічних методів в біотехнології покращення якісних характеристик вугілля за рахунок зменшення концентрації сірки. Вона ґрунтується на здатності хемолітотрофних мікроорганізмів, зокрема власної мікробіоти вугілля, в результаті своєї життєдіяльності використовувати сірку як джерело енергії. Це дозволяє забезпечити максимальну комплексність використання сировини, отримати високоякісне паливо, додатково - рідкісний метал германій, покращити екологічні умови в вугледобувних районах. Це сучасний, екологічно безпечний, енерго- і ресурсозберігаючий метод. 
3. Патентно-конкурентноспроможні результати
Технічні і економічні характеристики розробки роблять її конкурентоспроможною на вітчизняному та світовому ринках, що підтверджено отриманням 7 Патентів України на винахід і корисну модель.
4. Порівняння зі світовими результатами
Порівняльний аналіз існуючих науково-дослідних результатів свідчить про те, що запропонована розробка не має аналогів в Україні. Зниження концентрації сірки за допомогою активних мікроорганізмів не потребує складного обладнання, дефіцитних реактивів, здійснюється при нормальних температурах і тиску. Впровадження розробленого методу не шкодить довкіллю, має еколого-соціальний і економічний ефекти.
5. Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження і реалізації, показники, ціна
Розробка має природоохоронну спрямованість, відноситься до енерго- і ресурсозберігаючих технологій, дозволяє знижувати концентрацію сірки в енергетичних вугіллях, що значно впливає на його паливні властивості і вартість, а також одночасно додатково отримувати рідкісний метал германій. При здійсненні мікробіологічної десульфуризації вугілля не утворюються токсичні продукти; метод простий у застосуванні, не потребує високих трудо- і енергозатрат. 
6. Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки
Потенційними споживачами розробки є підприємства, в першу чергу вугільні, які зацікавлені в виробництві стратегічно важливої продукції, підвищенні рівня комплексності використання сировини, зменшенні навантаження на навколишнє середовище.
7. Стан готовності розробки
Підготовлені методичні та технологічні рекомендації для впровадження розробленої біотехнології зниження концентрації сірки в енергетичному вугіллі з попутним вилученням рідкісного металу германію. 
8.Існуючі результати впровадження
Проведено випробування розробленого біотехнологічного методу з метою встановлення його ефективності та екологічної безпеки в умовах діючого підприємства на вугіллі шахт Львовсько-Волинського вугільного басейну.
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