
Назва винаходу Номер 

патенту 

Власники

Опалювально-варильна піч 
тривалого горіння

119301 Інститут технічної теплофізики НАН України

Лімфотропний спосіб терапії 
кішок і собак при дисплазії 
молочної залози

119023 Подільський державний аграрно-технічний 
університет

Концентратор сонячної енергії 108571 Согоконь Олександр Борисович
Согоконь Світлана Іванівна

Сонячно-вітрова установка 112906 Согоконь Олександр Борисович
Согоконь Світлана Іванівна
Согоконь Олександр Олександрович

Легкоплавке скло для 
нанокомпозитів

113565 Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова

Склад для обробки проб 
матеріалу при проведенні 
досліджень біологічних 
матеріалів

114976 ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМНУ"
вул. М. Амосова, 5, м. Київ, 03680

Портативний газоаналізатор 110916 Інститут технічної теплофізики НАН України
Вітроустановка для 
виробництва теплоти

117727 Пермінов Юрій Микитович, Коханєвич 
Володимир Петрович, Шихайлов Микола 
Олександрович, Шкап Сергій Станіславович, 
Перехожук Ігор Петрович, Пермінова Світлана 
Юріївна

Одношнековий екструдер для 
виробництва полімерних 
матеріалів з теплообмінним 
пристроєм

116922 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі 

Спосіб  роботи  
твердопаливного  водогрійного  
котла.

116865 Безкровний Михайло Григорович

Спосіб  роботи  
конденсаційного  газового  
котла.

120155 Безкровний  Михайло  Григорович

Система автоматичного 
стеження за джерелом 
випромінювання

120484 Савченко Сергій Володимирович

Інфрачервоний матричний 
знімальний спектрорадіометр 
субпіксельної розрізненності

117909 Державна установа «Науковий центр 
аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН 
України»

Пристрій для теплової обробки 
формованих кулінарних 
виробів без оболонки

119185 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Огородження дорожнє 
бар'єрного типу

118050 Хода Зоя Федорівна, Кібітлевський Йосип 
Едуардович

Спосіб відновлення і захисту 
каналізаційного тунелю

118421 Харківський національний університет 
будівництва та архітектури

Вітроустановка для 
виробництва текплоти

109496 Інститут відновлюваної енергетики НАН 
України

Вітроустановка 113386 Інститут відновюваної енергетики 
Національної академії наук України

Спосіб виготовлення 
полегшених відсіків вафельної 
конструкції, що 
навантажуються локально

112339 Державне підприємство "Конструкторське 
бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"

Спосіб визначення тривалості 
елементів та циклу 
світлофорної сигналізації

112094 Харківський національний  автомобільно-
дорожній університет



Спосіб визначення пропускної 
здатності регульованого 
перехрестя

114331

Спосіб визначення рівня 
обслуговування на 
регульованому
перехресті

114539

Спосіб визначення cтупеня 
насичення напрямків руху 
регульованого
перехрестя

114925

Спосіб визначення пропускної 
здатності нерегульованого 
перехрестя
з головною і другорядною 
дорогами

115922

Спосіб визначення тривалості 
тактів та циклу світлофорної
сигналізації

118138

Спосіб визначення фазових 
коефіцієнтів

118403

Спосіб оптимізації 
багатофазного циклу 
регулювання світлофорного
об’єкта

119614

Спосіб визначення затримок на 
нерегульованому перехресті

119893

Спосіб визначення затримок 
транспортних засобів на 
регульованому
перехресті

119894

Спосіб щодобового 
прогнозування 
аеропалінологічної ситуаці

115954 Запорізький державний медичний університет, 
Малєєва Ганна Юріївна, Приходько 
Олександр Борисович, Ємець Тетяна Іванівна

Спосіб хромато-мас-
спектрометричного визначення 
холестеролу, стеаринової та 
пальмітинової кислот в 
біологічному матеріалі

116968 Запорізький державний медичний університет

Спосіб виготовлення збивних 
цукерок

120303 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Спосіб зниження токсичності 
люпину

119488 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Гідрохлорид 1-{3-[2-(3,4-
диметоксифеніл)-етил]-4-метил-
2-феніліміно-2,3- дигідротіазол-
5-іл}-етанону, що проявляє 
гіпотензивну дію 

119960 Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького

Спосіб місцевого 

провідникового знеболення 

м'яких тканин привушно-

жувальної ділянки

120073 Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького



Зонд обтуратор для тонко 
кишкової стоми

118823 Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького

Вулик Соколенко 118705 Соколенко Олександр Іванович
Спосіб лікування гемангіом у 
дітей комбінованим місцевим 
виливом фармакологічних 
препаратів та компресії

118638 Харківський національний медичний 
університет

Спосіб лікування хворих на 
рекурентні депресивні розлади, 
що супроводжуються 
безсонням

118515 Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)

Спосіб лікування 
постшизофренічної депресії

119105 Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)

Спосіб лікування піодермій у 
хворих на цукровий діабет 2 
типу

116320 Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)

Спосіб інгібування грибів роду 
Candida у хворих на 
вульвовагініт на тлі ВІЛ-
інфекції

117533 Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)

Спосіб лікування грибкової 
інфекції у хворих на цукровий 
діабет 2 типу

118928 Харківський національний медичний 
університет (ХНМУ)

Бак для стічної некаламутної 
води для її повторного 
використання

118808 Пилипенко Вадим Віталійович

Комплексний активатор 
ацетоно-бутилового бродіння 
на основі штамів бактерій роду 
Clostridium

120695  Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України

Газосенсорний композиційний 
матеріал

119358 Інститут прикладних проблем фізики і 
біофізики НАН України

Спосіб опрацювання 
інформації

119781 Різник Володимир Васильович, Талан Марта 
Володимирівна

Спосіб проведення ізольованої 
церебральної перфузії при 
операціях корекції гіпоплазії 
дуги аорти у дітей та 
новонароджених

119014  ДУ "Інститут серця МОЗ України"

Спосіб кардіопротекції 
міокарда при операціях 
аортокоронарного шунтування

120738  ДУ "Інститут серця МОЗ України"

Струминний гомогенізатор 
молока з роздільною подачею 
вершків

118613 Таврійський державний агротехнологічний 
університет імені Дмитра Моторного (ТДАТУ) 

Спосіб одержання тимчасового 
еквіваленту дермального шару 
шкіри

112584 Інституту молекулярної біології і генетики НАН 
України

Спосіб одержання органічного 
добрива і органічне добриво 
Біопрофіт, одержане цим 
способом

115676 Мінералов Олег Іванович, Романенко Тарас 
Борисович, Дребот Оксана Іванівна

Спосіб одержання органічного 
добрива

116047 Мінералов Олег Іванович, Романенко Тарас 
Борисович, Дребот Оксана Іванівна

Спосіб одержання органічного 
добрива

120732 Інститут агроекології і природокористування 
Національної академії аграрних наук України



Біодеградабельна їстівна 
плівка для харчових продуктів

118906 Національного університету харчових 
технологій

Спосіб прогнозування розвитку 
серцевої недостатності у 
хворих з міокардитом

116864 ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім.ак.М.Д.Стражеска» НАМН України 

Спосіб визначення наявності 
підвищеного тиску наповнення 
лівого шлуночка у пацієнтів з 
гіпертонічною хворобою

116966 ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім.ак.М.Д.Стражеска» НАМН України 

Спосіб віднесення до групи 
ризику рецидиву фібриляції 
передсердь неклапанного 
ґенезу упродовж найближчих 
12 місяців після відновлення 
синусового ритму

117798 ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім.ак.М.Д.Стражеска» НАМН України 

Спосіб віднесення до групи 
високого ризику жінок з 
хронічною серцевою 
недостатністю та зниженою 
фракцією викиду лівого 
шлуночка

117888 ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім.ак.М.Д.Стражеска» НАМН України 

Спосіб віднесення до групи 
високого ризику чоловіків з 
хронічною серцевою 
недостатністю та зниженою 
фракцією викиду лівого 
шлуночка

117889 ДУ ННЦ «Інститут кардіології 
ім.ак.М.Д.Стражеска» НАМН України 

СПОСІБ КОНТРОЛЮ 
БЕЗПЕКИ ЗБЕРІГАННЯ 
ВІДПРАЦЬОВАНОГО 
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА СУХИМ 
МЕТОДОМ

120480 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Спосіб поточного виробництва 
кисловершкового масла

108580 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Хліб безглютеновий 114989 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб виробництва паштету з 
м'яса птиці, механічно 
відокремленого

115836 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Штам бактерій Lactobacillus 
casei ІМВ B-7553 для 
виробництва захисних культур 
для твердих і напівтвердих 
сичужних сирів

116289 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб виробництва паштету 
для харчування дітей 
дошкільного та шкільного віку

118738 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб спалювання твердого 
палива рослинного 
походження

116813 Переходько Олексій Якович, Голуб Геннадій 
Анатолійович, Кухарець Савелій 
Миколайович, Ярош Ярослав Дмитрович

Спосіб криптографічного 
перетворення двійкових даних 
(варіанти)

118625 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна



Спосіб криптографічного 
перетворення двійкових даних 
(варіанти)

119097 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Спосіб криптографічного 
перетворення двійкових даних 
(варіанти)

119588 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Спосіб криптографічного 
перетворення двійкових даних 
(варіанти)

119589 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Антена багатосмугова 109616 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Спосіб зменшення розмірів 
лінійних антенних решіток і 
пристрій для його реалізації

112110 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Антена дводіапазонна 112505 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Антена направленої дії 112506 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Антена широкосмугова 
портативна

119283 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Магнітний шлейф-вібратор 120298 Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна

Маскувальні покриття із 
селективними властивостями

118901 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова Національної академії наук 
України, Інститут металофізики ім. Г.В. 
Курдюмова НАН України 

Тепловізор 120648 Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. 
Лашкарьова Національної академії наук 
України 

Спосіб виготовлення чутливого 
елемента імуносенсора на 
основі явища поверхневого 
плазмонного резонансу для 
діагностики лейкозу великої 
рогатої худоби

120806 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України, Державний науково-
контрольний інститут біотехнології і штамів 
мікроорганізмів

Спосіб діагностики 
функціональних порушень 
носового дихання

117868 Харківський національний університет 
радіоелектроніки, Харківський національний 
медичний університет

Протипухлинний 
феромагнітний нанокомпозит

112490 Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України

АПЛІКАЦІЙНИЙ ВУГЛЕЦЕВИЙ 
КОМПОЗИТ З 
ІММОБІЛІЗОВАНИМ
ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИ
НОМ ТА СПОСІБ ЙОГО 
ОДЕРЖАННЯ

112574 Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України

ШТАМ БАКТЕРІЙ BACILLUS 
SUBTILIS IMB B-7724 - 
ПРОДУЦЕНТ 
ЦИТОТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН 
З
ПРОТИПУХЛИННОЮ ДІЄЮ

120572 Інститут експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 
НАН України

Спосіб визначення активності 
специфічного запального 
процесу при лікуванні хворих з 
туберкульомою легень

120312 ДУ «Національний  інститут фтизіатрії і 
пульмонології ім, Ф.Г.Яновського 
Національної академії медичних наук України



Спосіб синтезу 
нанодисперсних порошків  
кадмію телуриду

116651 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України

Інфрачервоний керований тест- 
об’єкт  вузькосмуговим 
спектром випромінювання

117955 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України

Кероване вузькосмугове 
джерело інфрачервоного 
випромінювання 

118467 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України

Германієвий 
фотоперетворювач  та спосіб 
його виготовлення

120653 Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. 
Лашкарьова НАН України

Спосіб біологічного очищення 
поверхневих вод

116058 Запорізький національний університет

Автоматичний синхронізатор 
цифрового сигналу

119012 Коханов Олександр Борисович

Cпосіб виробництва 
кисловершкового масла

120015 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб одержання 
бактеріального препарату 
"ЛСТ" для посолу м'ясної 
сировини

114255 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб виробництва продукту 
кисломолочного 
низьколактозного

115612 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб одержання 
бактеріального концентрату 
"БК-ПТИЦЯ" для кормових 
продуктів

116253 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб кількісного визначення 
вмісту сечовини в молоці 
спектрофотометричним 
методом

118495 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб виявлення штучних 
ароматизаторів на основі 
пропіленгліколю у молочних та 
молоковмісних продуктах

108336 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Штам бактерій Lactobacillus 
rhamnosus, що 
використовується у 
виробництві функціональних 
добавок для 
сільськогосподарських тварин 
та птиці

109098 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Пристрій для екстрагування 
рослинної сировини

114819 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Емаль 115634 Державний вищий навчальний заклад 
"Український державний хіміко-технологічний 
університет"



Спосіб визначення культур 
Lactobacillus casei, Lactobacillus 
paracasei та Lactobacillus 
paracasei subsp. paracasei за 
допомогою пари специфічних 
олігонуклеотидних праймерів 
методом полімеразної 
ланцюгової реакції

114260 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб визначення ДНК 
культури Lactococcus lactis 
subsp. cremoris методом 
полімеразної ланцюгової 
реакції

107547 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Спосіб визначення культур 
Streptococcus thermophilus за 
допомогою пари специфічних 
олігонуклеотидних праймерів 
методом полімеразної 
ланцюгової реакції

111130 Інститут продовольчих ресурсів Національної 
академії аграрних наук України

Матеріал для екранування 116470 Білозерцев Костянтин Миколайович, 
Білозерцев Микола Микитович, Дубовиков 
Микола Матвійович, Роговий Максим 
Іванович, Тітаренко Антон (BG ); Єфременко 
Олександр Сергійович

Спосіб отримання 
наночастинок вольфрамату 
кальцію у оболонці оксиду 
кремнію

116965 Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН 
України

Установка для 
енерготехнологічної переробки 
біомаси

117986 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб автоматичного 
управління параметрами 
процесу анаеробного бродіння 
та устаткування для його 
здійснення

119015 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Установка для деструктивної 
енерготехнологічної переробки 
біомаси

120683 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб деструктивної 
енерготехнологічної переробки 
біомаси

120684 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Електрохімічний датчик кисню 
та двоокису вуглецю

120778 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Обладнання для виробництва 
дизельного біопалива

116032 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб моделювання жирового 
гепатозу

117545 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Штам бактерії Lactobacillus 
plantarum ІМВ-7546 для 
виготовлення пробіотиків

119289 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб контролю 
функціонального стану печінки 
за токсичної гепатодистрофії

120328 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України



Спосіб коригування 
функціонального стану печінки 
при токсичній гепатодистрофії

120693 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Робоча кліть стана холодної 
прокатки труб

119192 Національна металургійна академія України

Комплексний брикетований 
модифікатор для обробки 
сталей

120315 Національна металургійна академія України

Спосіб спалення палива в 
доменних повітронагрівачах

120401 Національна металургійна академія України

Спосіб одержання органо-
мінеральних добрив на основі 
гумінових речовин

117651 Інститут технічної теплофізики НАН України

Спосіб очищення сировинного 
розчину хлориду натрію від 3-d 
металів

117942 Одеська державна академія технічного 
регулювання та якості, Сичов Михайло 
Іванович, Боряк Костянтин Федорович, 
Коломієць Леонід Володимирович

Спосіб одержання 
висококалорійного біопалива

116663 Інститут технічної теплофізики НАН України

Спосіб одержання 
металоматричних 
композиційних матеріалів

111411 Інститут імпульсних процесів і технологій 
Національної академії наук України

Спосіб одержання 
карбідотитанових твердих 
сплавів

118912 Інститут імпульсних процесів і технологій 
Національної академії наук України

Спосіб виготовлення МАХ-
матеріалу на основі потрійних 
карбідів титану і алюмінію

119681 Інститут імпульсних процесів і технологій 
Національної академії наук України

Пружний елемент стиску 114561 Херсонська державна морська академія
Засіб лужний для миття та 
дезінфекції доїльних апаратів 
методом безрозбірного 
циркуляційного миття

120676 Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ)

Ручний вібраційний коток 120224 Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ)

Тепловий акумулятор фазового 
переходу сезонного типу

119909 Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ)

Універсальний шланговий 
бетононасос

112585 Харківський національний університет 
будівництва та архітектури

Дворівнева система підвіски 
контейнера спеціалізованого 
транспортного засобу для 
перевезення 
вибухонебезпечних вантажів

120817 Національний університет цивільного захисту 
України

Спосіб одержання твердого 
розчину складу  
Tl4Sn0,6Pb0,4Se3

120279 Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»

Спосіб спалювання горючих 
газів у пристроях для горіння

119056 Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»

Спосіб очищення поверхонь 
від наелектризованих відходів, 
утворених при механічній 
обробці заготовок

120645 Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»



Спосіб термічної обробки 
великих виковок із 
хромонікельмолібденованадієв
их сталей,

117166 Приватне акціонерне товариство 
"Новокраматорський машинобудівний завод" 

Деформаційний спосіб зміни 
вихідної структури двофазних 
титанових сплавів

113792 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб оцінки імпульсного 
введення енергії в пластичний 
матеріал

113940 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб енергоефективного 
керування 
магнітоелектричними 
амортизаторами у 
транспортних засобах

115917 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб визначення 
оптимальних режимів 
імпульсного введення енергії в 
пластичні матеріали

116845 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Гранулятор 118521 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Постбіотик для органічного  
вирощування птиці

119841 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Спосіб лікування 
кальцинованого аортального 
стенозу

111928 ДУ "Інститут серця МОЗ України"

Спосіб оптичної когерентної 
томографії

118683 Національний   аерокосмічний   університет   
ім. М.Є.Жуковського «Харківський   авіаційний   
інститут», Підприємство HIGHDIM GMBH (CH)

Спосіб кріоконсервування 
сперми осетрових риб

115006 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України

Спосіб оцінки функції 
ендотелію артеріальних судин

118939 Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут"

Спосіб оцінки вазомоторної 
функції ендотелію

119830 Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут"

Жароміцний корозійностійкий 
сплав на нікелевій основі для 
лопаток газотурбінних двигунів

110529 Фізико-технологічний інститут металів та 
сплавів НАН України

Спосіб одержання мазі 
Теобону-дитіомікоциду

108310 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 
В.П. Кухаря Національної академії наук 
України

Спосіб одержання аморфного 
діоксиду кремнію із рисового 
лушпиння

117881 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. 
В.П. Кухаря Національної академії наук 
України, ТОВ "ПОЛІКРИСТАЛ"

Спосіб ультразвукового 
контролю якості скріплення 
діелектричного покриття з 
поверхнею металовиробу

120392 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ 
ХПІ)

Композиція для формування 
композиційного матеріалу для 
захисту від електромагнітного 
випромінювання та спосіб 
одержання композиційного 
матеріалу на субстраті

117949 Київський національний університет 
технологій та дизайну



Гібридний паливно-
геотермальний пристрій для 
тепло- та електропостачання

119487 Харківський національний університет 
будівництва та архітектури

Пристрій для очищення води 
від нафтопродуктів і завислих 
речовин

120726 Національний аерокосмічний університет ім. 
М.Є. Жуковського "ХАІ"

Вібраційна сушарка 112811 Державний вищий навчальний заклад 
«Національний гірничий університет»

П'єзогравіметр 108963 Житомирський державний технологічний 
університет

Антипірен-отверджувач для 
епоксидних смол

118709 Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності ДСНС України

Мобільна система оптико-
акустичної пеленгації та 
групової протидії ворожим 
безпілотним літальним 
апаратам

119691 Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН 
України та МОН України

Спосіб оптико-акустичної 
пеленгації та групової протидії 
ворожим безпілотним 
літальним апаратам

119692 Міжнародний науково-навчальний центр 
інформаційних технологій та систем НАН 
України та МОН України

Спосіб отримання 
ректифікованого спирту

116733 Національний університет харчових 
технологій

Ударник для оперативного 
визначення параметрів 
грунтового середовища 
конструкції Олександра 
Броварця

119279 Броварець Олександр Олександрович

Автоматизований твердомір 
конструкції Олександра 
Броварця для оперативного 
моніторингу стану грунтового 
середовища із стаціонарним 
базуванням під час робочого 
процесу

119989 Броварець Олександр Олександрович

Технічна система 
оперативного моніторингу 
стану ґрунтового середовища 
конструкції Олександра 
Броварця

118795 Броварець Олександр Олександрович

Матеріал для 
інтерференційних покриттів

118882 Фізико-хімічний інститут імені О. В. 
Богатського НАН України

Колодкове гальмо 116287 Східноукраїнський національний університет 
ім. В. Даля

Спосіб збудження 
двочастотних вібрацій

119678 Центральноукраїнський національний 
технічний університет

Самозгасаюча епоксидна 
композиція зі зниженим 
димоутворенням

114557 Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності

Арахісова паста 115174 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Купажована олія з рослинним 
екстрактом

113801 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Акумуляторна батарея 120490 Цихмістро Олександр Сергійович
Гідрогелеве полотно 117637 Національний університет «Львівська 

політехніка»
Установка для гравітаційного 
розділення

120739 Національний університет «Львівська 
політехніка»



Бульдозерне обладнання 114352 Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту ім. В. Лазаряна 
(ДНУЗТ)

Сіноворушилка 119605 Вінницький національний аграрний 
університет

Спосіб вирощування моркви 118410 Національний науковий центр “Інститут 
механізації та електрифікації сільського 
господарства” Національної академії аграрних 
наук України

Двовальний вібраційний 
змішувач

119074 Вінницький національний аграрний 
університет

Зв'язуюче 116303 Національний університет «Львівська 
політехніка»

Керований симетричний 
дебалансний вібропривод 
напрямленої дії

117630 Вінницький національний аграрний 
університет

Крісло-коляска 119620 Одеська національна академія харчових 
технологій

Вібраційна сушарка з 
інфрачервоними 
випромінювачами

119102 Вінницький національний аграрний 
університет

Cпосіб одержання 
комбінованих біосорбентів зі 
шкаралуп кісточок абрикосу

116599 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка. 
Національної академії наук України

Універсальний комплексний 
премікс для 
сільськогосподарської птиці

118507 Одеська національна академія харчових 
технологій

Полімерна композиція 120141 Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут"

Спосіб виробництва печива 
здобного  "Виноградне"

116584 Харківський державний університет 
харчування та торгівлі

Спосіб отримання нітрогену (І) 
оксиду

118679 Національний технічний університет 
"Харківський політехнічний інститут"

Установка для одержання 
прісної води із повітря в період 
інсоляції

112882 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб визначення ігристих 
властивостей вин

114682 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб одержання 
дрібнодисперсного 
кристалічного льоду та 
установка для його здійснення

114740 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб термостатування 
низького тиску ракети-носія і 
система для його здійснення

119582 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб геоелектророзвідки 115695 Карпатське відділення Інституту геофізики ім. 
С.І.Субботіна НАН України

Конденсаційний спосіб 
уловлювання парів 
нафтопродуктів з парогазових 
потоків, що відходять, і 
система для його здійснення

120339 Одеська національна академія харчових 
технологій

Пристрій для очистки димових 
газів від оксидів сірки, азоту та 
вуглецю

120283 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб очистки димових газів 
від оксидів сірки, азоту та 
вуглецю

120284 Одеська національна академія харчових 
технологій



Пристрій для очистки димових 
газів від канцерогенних 
речовин

117029 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб очистки димових газів 
від канцерогенних речовин

117030 Одеська національна академія харчових 
технологій

Пристрій для відокремлювання 
домішок

117257 Одеська національна академія харчових 
технологій

Циклон-фільтр 117682 Одеська національна академія харчових 
технологій

Низькотемпературна каскадна 
холодильна установка

117903 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб роботи 
низькотемпературної каскадної 
холодильної установки

112209 Одеська національна академія харчових 
технологій

Спосіб дифузійного 
хромування сталевих виробів

119296 Стецько Андрій Євгенович

Спосіб формування 
каталітично активних покриттів 
оксидами мангану та кобальту 
на вентильних металах

114681 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Пристрій для перехоплення 
даних в безпілотному 
літальному апараті (БПЛА)

117486 Національний авіаційний університет

Вітродвигун 112368 Одеський національний політехнічний 
університет

Міст для вимірювання 
електричного опору

118809 Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Спосіб вимірювання 
електричного опору та пристрій 
для його реалізації

119001 Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Спосіб здійснення 
технологічного процесу 
кріоконсервування еритроцитів 
для трансфузій

113140 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 
НАН України

Респіратор та спосіб його 
виготовлення

119071 Національний технічний університет 
«Дніпровська політехніка»

Спосіб отримання 
модифікованого активного 
катодного матеріалу для літій- 
іонних акумуляторів

113443 Державний вищий навчальний заклад 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет» (ДВНЗ УДХТУ)

Засіб для лікування гепатиту С 
людини

119584 Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України

Свердловинна насосна 
установка

115401 ТОВ НВО "Вертікаль"

Засіб для профілактики та 
лікування інфекції, 
спричинених вірусами простого 
герпесу 1 та 2 типу

119380 Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України

Спосіб електроосадження 
каталітично активного 
мультишарового покриття

113524 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Гемостатичний комбінований 
засіб для припинення 
масивних кровотеч, у тому 
числі за гемофілії

117852 Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України



Спосіб електророзрядної 
підготовки біомаси для 
інтенсифікації анаеробного 
процесу зброджування

118400 Інститут імпульсних процесів і технологій НАН 
України

Спосіб переробки склоподібної 
сировини

119900 Інститут імпульсних процесів і технологій НАН 
України

Спосіб вимірювання 
концентрації речовин у 
середовищі

113680 Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Спосіб перетворення часового 
зсуву між двома сигналами та 
пристрій для його реалізації

112031 Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Спосіб первинної пластики 
травматичної рани відірваним 
шматком шкіри у хворих з 
системними захворюваннями 
сполучної тканини

120077 Вінницький національний медичний 
університет ім. М. І. Пирогова

Пристрій реєстрації 
імпульсного лазерного 
випромінювання та визначення 
кутових координат 
опромінюючого лазера для 
захисту бронетехніки

119171 Інститут фізики НАН України

Адаптивний цифровий 
фазовий дискримінатор

113473 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Поліфункціональний 
біопрепарат "АВЕРСТІМ" для 
обробки рослин

120688 1. Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, 
2. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. 
Заболотного НАН України

Таран модульний 121034 Державний науково-дослідний інститут 
Міністерства внутрішніх справ України (ДНДІ 
МВС України)

Спосіб реєстрації пульсових 
хвиль в організмі людини

118112 Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 
України

Спосіб одержання 
аутологічного фібринового 
гелю для стимуляції 
регенерації кісткових і м'яких 
тканин і зниження 
інтенсивності запальних 
процесів

113094 Інституті біохімії ім. О.В. Палладіна НАН 
України

Мікробіологічний спосіб 
очистки води від циклічних 
ароматичних ксенобіотиків

120325 Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова

Спосіб очистки води від 
ароматичних ксенобіотиків

120324 Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова

Спосіб дефенолізації 
промислових стоків

116299 Одеський національний університет імені І. І. 
Мечникова

Спосіб лікування 
постінфарктного дефекту 
міжшлуночкової перетинки

107890 ДУ «Національний Інститут серцево-судинної 
хірургії ім. М.М. Амосова НАМН України»

Амортизатор механічних 
коливань

118815 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"



Спосіб контролю забруднення 
атмосфери викидами 
автозаправних станцій

110294 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Багатокоординатний 
фрезерний верстат

116681 Херсонський національний технічний 
університет, 
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут»

Пристрій для зведення 
монолітного кріплення тунелю

119030 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Оправка з інструментом для 
оброблення глибоких отворів

118216 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Високочастотний загороджувач 115475 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Цифровий спосіб вимірювання 
напруженості електричного 
поля та іонних струмів

112812 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Спосіб дистанційного 
визначення рідини

117153 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Спосіб магнітно-абразивної 
об’ємної обробки

116340 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Пристрій для дистанційного 
визначення рідини в 
герметично закритій 
діелектричній ємності

117167 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Безконтактний двигун 
постійного струму

114544 Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Клапан для індивідуального 
регулювання тиску газу в 
коксовій печі системи 
"ГИПРОКОКС"

118005  Державне підприємство "Державний інститут 
по проектуванню підприємств коксохімічної 
промисловості" 

Термостійке покриття сопел 
зварювальних пальників і 
спосіб його одержання

117633 Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»


