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Про участь учнівської делегації — призерів
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проектів еколого-
натуралістичного напряму в урочистостях,
приурочених до Міжнародного дня
інтелектуальної власності в Україні

21  квітня  2017  року  Державна  служба  інтелектуальної  власності  України,  ДП
«Український  інститут  інтелектуальної  власності»,  Міністерство  оборони  України
організують урочистості з нагоди Міжнародного 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, творча зустріч з
винахідниками,  раціоналізаторами,  вченими,  науково-технічними  спеціалістами,
церемонія  нагородження  переможців  всеукраїнських  конкурсів  винахідницької
діяльності – „Винахід року”.

Учасниками  урочистої  події  також  є  учні  загальноосвітніх,  позашкільних,
професійно-технічних,  студенти  вищих  навчальних  закладів  з  числа  призерів
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного напряму. Запрошуються до участі:

• ГОППЕ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, студент І курсу Токмацького 
механічного технікуму Запорізького національного університету, з проектом 
«Опріснення морської води»;

• РАКУШЕВ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ, учень 8 класу, вихованець 
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
з проектом «Отримання електроенергії з опадів «Вітряк для опадів»»;

• КЛИМЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ, учень 10 класу, вихованець комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Дніпровського району Дніпропетровської області, з проектом «Розробка 
матеріалів триботехнічного призначення для машин і механізмів з високим 
рівнем екологічної безпеки»;

• КРАВЧУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ та АРПУЛЬ ОЛЕГ 
ВІТАЛІЙОВИЧ, студенти ІІ курсу Державного навчального закладу «Київський
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», з 
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проектом «Модернізація військової сухопутної техніки для АТО «Сталевий 
патріот»;

• ТЮРІНА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, студентка ІІІ курсу Запорізького центру
науково-технічної творчості «Грані» Запорізького національного університету, з
проектом «Побутовий портативний багатофункціональний тренажер для 
прискорення післяінсультної реабілітації»;

• ВЕРХОВЕЦЬКА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, учениця 11 класу гімназії 
міжнародних відносин № 323 м. Києва, вихованка Малої академії наук 
м. Києва, з проектом «Синтез нових лікарських засобів на основі каркасних 
сполук»;

• ІВАЩЕНКО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ, учень V курсу Маріупольського вищого 
металургійного професійного училища Донецької області, з проектом 
«Пристрій для обробки сферичних поверхонь»;

• ВАСИЛЕНКО АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ, ВАШАКІДЗЕ АРТУР 
ВІТАЛІЙОВИЧ та СЕЛЕЗНЬОВ ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ, студенти ІІ курсу 
Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою», з проектом «Віртуальна лабораторія 
діагностики автомобільних засобів «AutoDiagnostic 3.0»;

• МАТВІЙЧУК ІРИНА РОМАНІВНА, вихованка Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області з проектом 
«Вплив меланін-гелю на загоєння повношарових вирізаних площинних ран»;

• АБРАМОВ РОСЛИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ, учень 8 класу Криворізької гімназії 
№ 49 Дніпропетровської області з проектом «Проект гусеничної 
високоброньованої машини з капсулою виживаємості екіпажу відсіком для 
розміщення контрштурмової групи, та підвищеною боєвою міццю (УБТм) 
«Ротегаст»».
Представлення власних винаходів відбуватиметься у вигляді постерного показу

та пристендового експонування макетів і моделей.
Заїзд і реєстрація учасників урочистостей до Міжнародного дня інтелектуальної

власності  –  21  квітня  о  08.30  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 –
21 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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