
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Сучасні енерго- та ресурсозберігаючі технології   

переробки зернової сировини в круп’яні продукти 

 

2. Інтелектуальна власність 
Оберіть відповідну позицію, поставив позначку  «+». Допишіть відповідну інформацію.  
 

+ Новація запатентована  В яких країнах: Україна 
    

 Подана заява на патент В яких країнах:  
    

 Є ліцензійна угода/ексклюзивне право.  
   

 Інше (Що саме) _________________________________________________________ 
 

3. Вид новації  
Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»   

 

+ Виріб  + Результат науково-дослідних робіт 
+ Технологія  - Інше (оговорюється окремо) 

 

4. Сфери застосування новації 
Оберіть одну або декілька сфер застосування новації шляхом зміни значку «-» на «+».  

- Автомобілі, транспорт і логістика 
+ Агропромисловий комплекс та харчові технології 

- Аеро- і космічні технології 
- Біохімічні технології 

- Будівництво 

- ВПК та безпека 

- Енергетика та енергозбереження 

- IT-технології, ІКТ промисловості і послуг 

- Легка промисловість 

- Морська індустрія та послуги 

- Навколишнє середовище 

- Нано- та мiкротехнології 

- Нові матеріали 
+ Охорона здоров'я 

- Творчі індустрії 

- Туризм і культурна спадщина 

- Інше. (Нижче вкажіть сферу застосування:)  
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5. Новизна 

Чим новація у цифрах або якісно перевершує те, що вже існує та використовується? (Відповідь 

повинна бути стислою та чіткою - до трьох основних аргументів на підтвердження 

перспективності застосування новації на внутрішньому та/або зовнішньому ринках) 

 

Аналіз роботи найбільших в Україні круп’яних заводів показує, що більшість технологічних 

рішень, які закладено у діючому регламенті та інших нормативних документах хоча і 

дозволяють відносно ефективно здійснювати переробку традиційного зерна однак є 

протяжними, передбачають використання значної кількості технологічного обладнання, не є 

енергоефективними, дають відносно низький вихід готової продукції, при здійсненні основних 

операцій з механічної обробки зерна (лущення та шліфування) утворюється значна частка 

вторинних сировинних ресурсів за рахунок чого знижується харчова цінність продуктів. 

Інновація спрямована на вирішення найбільш вагомих проблем вітчизняної зернопереробної 

(круп’яної) галузі. Розроблено енергоефективні скорочені технології переробки круп’яного 

зерна (овес, гречка, просо, рис, ячмінь, пшениця, горох) в традиційний асортимент продуктів, 

які дозволяють збільшити вихід готової продукції в 1,2-1,3 рази, підвищити її якісні 

властивості (збільшити вміст найбільш важливих для організму людини білків, жирів, 

вітамінів, мінералів, тощо), за рахунок зменшення кількості енергоємних операцій знизити 

енергетичні витрати на 10-20 % та забезпечити високі споживчі властивості отриманих 

продуктів. На основі традиційної для галузі сировини розроблено нові більш перспективні 

технології виробництва нового для України асортименту продуктів – сумішей круп, 

пластівців, борошна, створено продукти для дієтичного та функціонального харчування. 

Розроблено технології щодо переробки нетрадиційних для України видів зернової та бобової 

сировини – голозерного вівса, голозерного ячменю, пшениці-спельти, нових чорноземних 

сортів пшениці, нуту в традиційні для вітчизняного споживача крупи з цілого та подрібненого 

ядра, плющені продукти, борошно. Особливістю цих технологій є підлаштованість під 

існуюче на діючих круп’яних заводах технологічне обладнання, що дозволяє проводити їх 

впровадження без капітальних витрат на переобладнання та модернізацію. При цьому вихід 

продуктів в залежності від виду сировини що переробляється знаходиться в межах 70-80 %, 

отримані продукти характеризуються високою харчовою цінністю.   

Як правило практична реалізація технологій на діючому зернопереробному підприємстві 

потребує наступних кроків: 

1. Проведення аналізу існуючої технологічної схеми та встановленого на підприємстві 

обладнання; 

2. Аналізу можливостей шляхів для реалізації нової технології; 

3. Проектування нової технологічної схеми під можливості підприємства; 

4. Встановлення обхідних шляхів відповідно до нової схеми; 

5. Налагодження режимів роботи зерноочищувального та переробного обладнання; 

6. Пробний запуск підприємства; 

7. Аналіз можливих порушень роботи обладнання; 

8. Ліквідація порушень; 

9. Робота підприємства в штатному режимі за новою схемою; 

Для розроблених технологій створено нормативну документацію (технічні умови та 

технологічні інструкції), яка після проектування нової схеми передаються підприємству. При 

досягненні домовленостей частина інтелектуальних прав на застосування може бути 

передана підприємству. 
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6. Стадія розвитку новації 

На якій стадії розробки знаходиться новація? Оберіть шляхом заміни значку «-» на «+»  

 

- Концепція, її доказ 

- Прототип, який пройшов тестування та доступний для демонстрації 
+ Відпрацьована технологія для дрібносерійного виробництва 
+ Технологія готова до промислового впровадження 

- Комерціалізована 

 
7. Форма представлення новації  

Оберіть одну або декілька форм шляхом заміни значку «-» на «+»)   
 

- Демонстраційна модель 

+ Мультімедійна презентація 

- Доповідь 

 
8. Інформація про відповідального, який подає новацію 
 

Заклад 

назва  Одеська національна академія харчових технологій (ОНАХТ) 

адреса  65035 Україна, м. Одеса, вул. Канатна, 112, ОНАХТ, НДІ, ВНТЗтаМ 

web-сайт www.onaft.edu.ua 

Особа відповідальна за взаємодію  

посада Начальник Відділу нормативно-технічного забезпечення та метрології 

ПІБ Данилова О.І. 

тел. міськ (048) – 712-41-30 

e-mail nauka@onaft.edu.ua  

Автори Кустов Ігор Олександрович, e-mail: i.kustov1988@gmail.com 
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