
Фіналісти Всеукраїнського фестивалю інновацій 2019 року 

 

 IT стартапи 

1 Friendly food 

2 Літачок - довідник бухгалтера 

3 kickfighter VR 

4 AR-guide 

5 Розподілена система моніторингу якості повітря розумного міста на основі IoT 

6 Home Legal Protection 

7 Lingart 

8 PLERDY 

9 New Age Data Compression 

10 Автоматизована система для озвучування туристично-інформаційних таблиць 

11 iNet for Pet – додатки та гаджети для комунікації і розваги хатніх улюбленців 

12 NewVision 

13 HomeMappy 

14 MeteoDB 

15 Yo!Idea 

16 Сервіс "ВСТУП"  

17 ChallengeCore 

18 Мобільний додаток «Смаки України – гастрономічні фестивалі та свята» 

19 Інформаційна система підтримки прийняття рішень в пасічному господарстві 

20 Thermal City 

 

 Технологічні стартапи 

1 CamTouch 

2 MedLed 

3 Оптичний інфрачервоний томограф (для діагностики молочної залози) 

4 

 

Неінвазійна приставка до мобільних пристроїв для вимірювання концентрації 

глюкози крові 

5 Різні люди – рівні можливості 

6 Автоматичний доводчик автомобільних дверей 

7 Човен для пошукових операцій 

8 

 

Мобільна комбінована фотоелектрична/вітрова електростанція для автономного 

живлення електронної апаратури 

9 

 

 

Створення малогабаритної РЛС 3-мм діапазону для підвищення безпеки 

пілотування вертольотів та малих літаків на низьких висотах та в умовах 

недостатньої видимості 

10 Dome 

11 Сонячний опріснювач води із пневматичним сферичним рефлектором 

12 Пристрій для тестування респіраторно-ольфакторних порушень 

13 Акустичні системи спостереження 

14 ТЕМБ (твій електронний медичний браслет) 

15 RAIM 

16 Створення капілярного насосу 



17 Високоефективна установка для зневоднення відходів харчових виробництв 

18 

 

Розробка універсального льонобрального апарата для ресурсозберігаючої 

технології виробництва льону 

19 Біологер 

20 

 

Розробка енергоефективного обладнання для забезпечення нормативних параметрів 

мікроклімату в тваринницьких приміщеннях (Recuperator) 

 

 Інноваційні проекти 

1 

 

Виготовлення одноразового посуду, пакувальних листів, плівок та супутніх виробів 

з кукурудзи 

2 Хліб "Бадьорість" 

3 Портативний аналізатор теплового потоку (PATFD) 

4 Добування води з атмосфери 

5 Застосування альгокультури для очищення стічних вод 

6 Удосконалення процесу посіву просапних культур на малих ділянках 

7 Програмно-апаратний комплекс для тестування дрібної моторики рук 

8 

 

Апарат екстртакорпоральної гіпертермії крові  та застосування його при запальних 

та гнійних процесах органів грудної клітки 

9 

 

Технологія ідентифікації лейкемічних стовбурових клітин (ЛСК) для таргетної 

терапії онкогематологічних хворих 

10 

 

Розробка цільових продуктів косметичного призначення на основі відходів 

пивоваріння 

11 Енергоефективні вакуум-хвильові апарати для виробництва поліекстрактів 

12 

 

Інтелектуальний протез кінцівки руки з неінвазивною системою зчитування 

біосигналів 

13 Метал-остеосинтезу з урахуванням функції м’язового апарату 

14 

 

Система акустичного моніторингу місцевості в тому числі виявлення та локалізації 

безпілотних літальних апаратів БПЛА 

15 

 

 

Створення та організація виробництва по утилізації та використанню техногенних 

промислових та побутових відходів пінополістиролу з наданням повного комплекту 

спеціалізованого обладнання та систем екологічного захисту 

16 

 

 

 

Технологічні процеси і матеріали для створення легковагих люків оглядових 

колодязів, камер і дощоприймачів з високоміцного чавуну для інженерних 

комунікацій зливової каналізації з послідуючою організацією їх виробництва на 

вітчизняних ливарних підприємствах 

17 Smart4BioEnergy 

18 Е-технології для безпечної утилізації відновної біомаси населених пунктів України 

19 

 

 

Модифікація поверхні матеріалів медичних імплантатів за допомогою біоінертних 

покриттів отриманих вакуумно-дуговим засобом осадження при низький 

температурі 

20 

 

Інтелектуальний комплекс виготовлення кульок  для прикрас з напівкоштовних 

мінералів 

 


