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«12» квітня 2016 р.
№ 95
На № ___ від _____________
Директорам загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних,
вищих навчальних закладів
Про участь учнівської делегації — учасників Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів екологонатуралістичного напряму в урочистостях, приурочених до
Всесвітнього дня інтелектуальної власності в Україні
22 квітня 2016 року Державна служба інтелектуальної власності України,
ДП «Український інститут інтелектуальної власності» організують урочистості з
нагоди Всесвітнього дня інтелектуальної власності в Україні.
Святкування відбуватиметься в рамках національної виставки «Винаходи та
інновації» в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України у м. Києві.
Серед запланованих заходів: виставка кращих винаходів та інновацій в Україні,
урочиста зустріч з винахідниками, раціоналізаторами, вченими, науковотехнічними спеціалістами, церемонія нагородження переможців всеукраїнських
конкурсів винахідницької діяльності – „Винахід року”.
Учасниками урочистої події також є учні загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів, учасники Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських
проектів
екологонатуралістичного напряму. Запрошуються до участі:
СИТНІКОВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, студентка ІІІ курсу Комунального
вищого навчального закладу І р. «Кременчуцький медичний коледж» ім. В.І.
Литвиненка Полтавської обласної ради з проектом «Апарат для виправлення
аномалій окремих зубів в дорослому віці»;
ЧЕРЕДНИЧЕНКО МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ, учень 9 класу, вихованець гуртка
«Юний радіоаматор» Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва
Волинської області з проектом «Діюча модель імпульсного металошукача ВМ
8042»;
БЕЗМЕН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, учень 10 класу КУ «Сумська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка» Сумської міської ради Сумської
області з проектом «Високо-економічний, термосифонний кондиціонер
«СheapСold»;

БОРЗЕНКОВ РОМАН СЕРГІЙОВИЧ, учень 11 класу Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області з проектом
«Вплив умов синтезу на формування стоматологічних керамік на основі ZrO2»;
БУТЕНКО ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ, учень 10 класу СЗОШ № 9 м. Києва з проектом
«Спосіб візуалізації та оцінки проліферативної активнсті клітин лінії к562 за
допомогою флуорисцентних карбонових наноточок»;
МАТВІЙЧУК ІРИНА РОМАНІВНА, учениця 9 класу Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області з проектом
«Вплив меланін-гелю на загоєння площинних ран»;
АБРАМОВ РОСЛИСЛАВ, учень 7 класу Криворізької гімназії № 49
Дніпропетровської області з проектом «Танкові броні: Концепція рівноміцного
бронекорпусу призматичної форми та узагальнення компоновки танку V
покоління».
Представлення власних винаходів відбуватиметься у вигляді постерного
показу та пристендового експонування макетів і моделей.
Заїзд і реєстрація учнів-учасників урочистостей до Всесвітнього дня
інтелектуальної власності – 22 квітня о 09.00 за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. Проїзд від центрального залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558
або № 181 (18+7), тролейбусом маршруту № 33 до зупинки “Мостицька”.
Від`їзд учасників конкурсу – 22 квітня після 16.00.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення
документів несуть супроводжуючі особи.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Наша адреса: 04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19 тел. 044 430-04-91.
Електронна адреса: komendantov@nenc.gov.ua.
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