
Інноваційна пропозиція 
з метою залучення інвесторів та покупців 

 

 

1. Назва новації 
 

Технології «відкладеного випікання» для хлібобулочних виробів 
спеціального призначення 

 

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) 

Метою проекту є оперативне реагування на потреби ринку в забезпеченні населення свіжими 

виробами в широкому асортименті, скоротити витрати на транспортування готової продукції, 

централізоване контролювання якості і безпеки хліба на стадії приготування напівфабрикатів, 

значне розширення мережі пекарень в місцях реалізації за рахунок створення міні-пекарень з 

неповним набором устаткування. Пріоритетною є можливість довгого зберігання 

напівфабрикатів і реалізації свіжоспечених хлібобулочних виробів в будь-який час доби і ближче 

до споживача - в магазинах, кафе і ресторанах, готелях, базах відпочинку і різних точках 

швидкого харчування. Тому потужні заводи можуть постачати напівфабрикати невеликими 

партіями, які випікалися б в місцях кінцевої реалізації. Завдяки цьому технологічному варіанту 

можна отримати за мінімальний час свіжу ароматну випічку в точці продажу або споживання. 

Проте забезпечення вимог до хлібобулочних виробів за технологіями «відкладеного випікання» 

призводить найчастіше до використання добавок, більшість з яких мають негативний вплив на 

організм людини внаслідок неорганічного походження.  

Визначено перспективний спосіб підвищення якості та й надання функціональної 

спрямованості виробам, випечених з заморожених та частково випечених напівфабрикатів, 

завдяки підбору та комбінуванню рецептурних компонентів природного походження з 

необхідними технологічними та фізіологічними властивостями.  

Пропонується використання такої натуральної сировини органічного походження як екстракт 

шипшини, лецитин, патока, порошок морської капусти, пшеничні висівки, різні види борошна. 

Проведені дослідження та вивчення фізико-хімічних і структурно-механічних показників хліба з 

запропонованими компонентами дозволяють зробити висновок про можливість вирішення за 

рахунок їх використання основних проблем «технологій відкладеного випікання» для усунення 

існуючих недоліків.  

Розроблено та економічно обґрунтовано виробництво напівфабрикатів за технологіями 

«відкладеного випікання» для хлібобулочних виробів спеціального призначення.   

Матеріали, що представляються інвесторові: проект НД - ТУ і ТІ, рецептури на заморожені 

напівфабрикати булочок  «Бутербродна», «Ахлоридна», «До сніданку», «Корисна», «Морська», 

«Шипшинка»; заморожені частково випечені напівфабрикати батонів «Білковий»; 

«Кукурудзяний», «Гречаний»; булочки «Висівкова».  

Впровадження планується  на  ПАТ «Одеський коровай». 

 
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 
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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  

Автор Солоницька І.В. 
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