
ПРОЕКТ,
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських ініціатив мЛИнниці
у 2016 році

Ідентифікаційний номер просілу

1. Назва проекту /
Технологія безпечного зберігання харчових продуктів

2. Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х ", який 
вказує розмір витрат) :

X □  великий □  малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву 
житлового масиву/мікрорайону):
Проект стосується жителів всього м. Вінниці

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:
Проект стосується жителів всього міста Вінниці

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
Суть проекту заключається у створенні технології 

покриття пластикового посуду зсередини тонким шаром 
непрозорої пасиваційної плівки. Матеріал покриття є хімічно 
інертним і саме це дозволяє захищати харчові продукти від 
агресивного впливу пластику, з якого виготовлений посуд чи 
ємності для зберігання продуктів. Таким чином, захисна 
плівка унеможливлює вплив на харчову речовину токсичної 
дії пластику та освітлення.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення 
якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме 
це завдання повинно бути реалізоване і яким чгтом його;реалізація



вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним 
виконавцем проекту. Також обов’язково зазначити відповідність 
Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект носить 
капітальний характер, зазначається можливість користування 
результатами проекту особами з особливими потребами ):

Мета проекту -  отримання коштів для громади міста Вінниці 
шляхом патентування представленого винаходу під назвою 
«Технологія безпечного зберігання харчових продуктів» через 
Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності згідно Договору 
про Патентну Кооперацію, підписаного Україною у 1991 році. Це 
перший етап. На другому етапі проекту передбачається отримання 
Міжнародного Патенту. На третьому етапі -  продаж цього Патенту 
міжнародним корпораціям, що займаються виробництвом тари для 
зберігання харчової продукції.

Автор переглянув Міжнародну Базу даних по винаходах та 
встановив, що аналога даному винаходу немає. Це означає, що даний 
винахід має великі перспективи стосовно комерціалізації.

З другого боку, вінницькі підприємства можуть розпочати 
виробництво безпечного з екологічної точки зору пластикового 
посуду з використанням процесу покриття внутрішньої поверхні 
посуду пасиваційною плівкою.

Важливо також зауважити, що даний проект започатковує процес 
активної реалізації об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, 
корисних моделей, нових технологій, комерційних пропозицій, різних 
інших ноу-хау тощо) з метою отримання вагомих прибутків для 
потреб громади міста Вінниці. Проект, таким чином, сприяє творчій 
активізації громади з метою покращення свого матеріального статусу. 
Із своїми пропозиціями згаданого характеру громадяни можуть 
звертатись за телефонами 096 011 36 38 та 063 31 54 188.
Отже, загалом проект відповідає Стратегії розвитку «Вінниця-2020».

6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, 
які зможуть користуватися результатами проекту)
1 .Результатами проекту зможе користуватись вся вінницька 
територіальна громада, оскільки запропонований проект
орієнтований на комерціалізацію продуктів інтелектуальної 
власності, тобто носить загальний та доступний характер і в ньому



можуть приймати участь всі вікові категорії громадян -  від школярів 
до пенсіонерів. Проект передбачає суттєві капіталовкладення тільки 
на початковому етапі -  в момент його старту. В подальшому 
отриманий від реалізації продуктів інтелектуальної власності капітал 
дозволить отримувати значні дивіденди та сприяти розвитку всіх 
сфер життя територіальної громади м. Вінниці. Проект орієнтований 
виключно на комерційно-дієві проекти та може бути доповнений 
будь-яким мешканцем м.Вінниці, оскільки люба людина є потенційно 
носієм інтелектуальної власності. Питання тільки в шляхах 
отримання прибутку від цієї власності. Наш проект в перспективі 
сфокусований виключно на отримання прибутку від продажу об’єктів 
інтелектуальної власності через потужні Міжнародні інституції 
(патентні відомства провідних країн світу, Всесвітню Організацію 
Інтелектуальної Власності тощо);
2.Заявники Міжнародного патенту, тобто особи, що приймали 
активну участь у створенні та реалізації проекту на його першому 
етапі та включені у Міжнародну заявку на отримання Міжнародного 
патенту.
7. Інформація щодо очікуваній результатів в разі реалізації 
проекту:
У випадку реалізації проекту планується отримати наступні 
результати:
1 .Створити технологію нанесення пасиваційних плівок на 
пластиковий посуд зсередини.
2.Запатентувати винахід «Технологія безпечного зберігання харчових 
продуктів» через Всесвітню Організацію Інтелектуальної Власності.
3.Отримати Міжнародний патент.
4.Продати отриманий Міжнародний патент.
5. Отримані від продажу Міжнародного патенту кошти використати 
на подальший розвиток процесу комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності, залучивши до цього процесу громаду м. 
Вінниці.
6. Залучати мешканців міста Вінниці та інших громадян України у 
процес створення реальних проектів, що являють собою 
високоефективні рішення у різних сферах людської діяльності.



Особлива увага приділятиметься винаходам та рішенням, що можуть 
бути запатентовані по процедурі Договору про Патентну Кооперацію 
виключно з метою їх комерціалізації.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та 
їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, гра

і. Створення технології нанесення 
пасиваційних плівок на пластиковий посуд 
зсередини з метою отримання однорідної 
непрозорої пасиваційної плівки товщиною 
30-40 мікрометрів

150000

2. Проведення експериментальних 
досліджень з різними пасиваційними 
матеріалами на підприємствах м.Вінниці 
та в науково-дослідних лабораторіях 
Донецького Національного Університету і 
Вінницького Фінансово-Економічного 
Університету

350 000

З.Офісна техніка та експериментальне 
обладнання

180 000

4. Патентування винаходу «Технологія 
безпечного зберігання харчових 
продуктів»

50 000

5.Моніторинг Міжнародної бази по 
винаходах з метою вдосконалення 
пропонованого винаходу

50 000

6.Оплата праці найманих працівників при 
умові, що таких планується 5 осіб

125 000

РАЗОМ: 905 000



10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть 
загальнодоступні, у тому числі для авторів інших пропозицій, 
мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну думками, 
інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити);

Я. Ніколюк Петро Карпович. висловлюю свою згоду на 
використання моєї електронної адреси nikolvuk54@gmail.com 
для зазначених више цілей а також моїх контактних телефонів

Підпис особи, шо згоду на використання своєї електронної 
адреси. /

096 011 36 38 та 063 31 54 188.

Дата: 11

mailto:nikolvuk54@gmail.com


Пластиковий посуд дуже шкідливий для зберігання харчової 
продукції. Зокрема, пластикові пляшки, в яких зберігаються харчові 
продукти, екстрагують шкідливі речовини типу бісфенолу-А. 
Щоденне вживання напоїв із пластикових пляшок на протязі тижня 
збільшує рівень бісфенолу-А на 69%. Навіть самі незначні 
концентрації бісфенолу-А спроможні привести до збою в роботі 
гормональних залоз і навіть викликати рак простати. Частина 
захисних оболонок іноді не відповідає гігієнічним вимогам. Так, у 
парафінових і полімерно-воскових сплавах часом виявляють 3,4- 
бензопірен, а в полімерних плівках практично завжди присутні 
залишкові мономери, розчинники, стабілізатори, ініціатори. Крім 
того, з метою підвищення захисних властивостей упаковки в неї 
додатково вводять антиоксиданти, пластифікатори, барвники та інші 
добавки, частина з яких канцерогенна. Міграція цих речовин із 
упаковки в продукт може змінювати його гігієнічні, споживні, 
органолептичні властивості, і таким чином несприятливо впливати на 
здоров’я людини. Кількість мігруючих речовин залежить від 
характеру харчового продукту, площі стикання його з пакувальним 
матеріалом, товщини пакувального матеріалу, температури тощо. 
Провідним фактором можна вважати хімічний склад пакувального 
матеріалу. Наприклад, міграція антиоксиданту із поліетиленової 
плівки більша, ніж із ПВХ.

При контакті пакувального матеріалу з харчовими продуктами 
відбувається не лише міграція низькомолекулярних речовин 
(антиоксидантів, ініціаторів, барвників, розчинників, мономерів 
тощо), що містяться в упаковці, але і сорбція пакувальним матеріалом 
деяких сполук продуктів.

Упаковка для незбираної молочної продукції повинна мати високу 
механічну міцність, стійкість до старіння, жорсткість або 
еластичність, здатність до зварювання і належної її герметизації. 
Важливою є хімічна інертність до продукту: при контакті з ним повна 
відсутність дифузії шкідливих для здоров’я людини компонентів із 
упаковки до харчового продукту. Основною тенденцією для 
поліпшення упаковки вважається підвищення її бар’єрних 
властивостей зі збереженням комплексу фізико-механічних,

11. Опис проекту



споживних і санітарно-гігієнічних властивостей, які дозволяють 
збільшити термін придатності упакованої продукції. Крім того, 
враховуються і вимоги стосовно конкретних продуктів 
(характеристика упаковки, розрахунок потреб у ній, ціноутворення та 
ін.).

В Україні найбільше для розливу молока використовується пакет із 
тришарового поліетилену, хоча він має ряд недоліків: необхідність 
використання міцної тари для запобігання браку при 
транспортуванні, малий граничний термін зберігання (до 3-х діб), 
неможливість зберігання продукту у відкритій упаковці. 
Альтернативним варіантом розливу молока може бути ПЕТ-пляшка, 
яка прозора, аналогічно склу, дуже легка, міцна, зручна при 
транспортуванні, краще сприймається покупцем, ніж літровий 
прямокутний пакет із картону. Така пляшка може виготовлятися 
різної форми і об’єму, швидко і багаторазово відкриватися і 
закриватися, а також зберігатися після відкривання в холодильнику. 
Проте така упаковка є дуже шкідливою по причинах, описаних вище.

На початку 60-х XX ст. років компанія Тетра Пак випустила першу 
у світі асептичну упаковку, в якій молоко могло зберігатися без 
консервантів і охолодження кілька місяців. Нова, більш досконала 
система асептичного фасування молока та молочних продуктів 
«Unipack Aseptic Fill», заснована на поєднанні найкращих досягнень 
компаній «АРУ», «Ampck Amman», а також системи «Unipack Dairy 
system» для фасування та пакування молочних продуктів з малим, 
подовженим та довгостроковим терміном зберігання представляється 
Швейцарською компанією «Каеіет Holding AG». Основною 
відмінністю цієї системи від інших є те, що стерильне молоко в 
асептичних умовах розливається в багатошарові полімерні пляшки. 
Порівняно з іншими видами упаковки, таке упакування із 
закупорюванням в асептичних умовах алюмінієвою фольгою та 
гвинтовим ковпачком має такі переваги: більш економічне (на 20—ЗО 
%), зручне у користуванні, надійне під час транспортування, 
складування та зберігання, екологічне під час виготовлення і 
наступної переробки, різноманітне за дизайном упаковки та її 
художнім оформленням, традиційне і звичне для споживача та легко 
розпізнається.



Даний винахід являє собою особливу технологію, що дозволяє 
покривати зсередини поверхню пластикового посуду тонким шаром 
харчового алюмінію або іншого пасиваційного матеріалу, робота над 
яким проводиться в даний час. Ці матеріали природним чином 
пасивується, тобто покривається захисною хімічно інертною плівкою. 
Саме це дозволяє надійно захищати продукти харчування 
(мінеральну воду, пиво, молоко, олію, вино, пепсі-колу, кока-колу, 
солодку воду, соки, тверду їжу) від агресивного впливу пластику, з 
якого виготовлений посуд. Таким чином, захисна пасивацій на плівка 
унеможливлює вплив на харчову речовину токсичної дії пластику. 
Крім того, харчовий продукт захищається від прямої дії сонячного 
світла і взагалі освітлення.

Надзвичайно важливою обставиною є те, що такий посуд є дуже 
дешевим у порівнянні із скляним а також у порівнянні із посудом, 
виготовленим із композитного матеріалу «папір + алюмінієва 
фольга».
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12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати 
чітко і зрозуміло). Доступ до цієї інформації матимуть лише 
представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***А
1 Ліколюк Петро 
Карпович
(уповноважений надавати 
інформацію представни

Поштова адреса: 21021, м. Вінниця, 
eyj

----- п---------------

1
і

e-mail: nikolyuk54@gmail.com
кам Вінницької міської 
Ради)

№
тел.: і ж V V >

Серія та 
J*
паспорту

і

_ І 1

1

2.Коломійчук Анатолій 
Петрович

,*......... . ......... ...

Поштова адреса: 21032, м. Вінниця,
«У --------------------------- . --------------------

ґ '

в'(помічник з питань 
організаційно-правового 
забезпечення проекту)

е-шаіІіБігіІа. 117@yandex.ru

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту і 1 1 1 1І 1

3. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниц 
вул. , буд. кв.

я,

e-mail:

№
тел.:

Серія та 
№
паспорту

** Будь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з дим заявляю, що є мешканцем міста Віниці.
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