


Шановні друзі!

Представляємо до вашої уваги підготовлений командою
Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного
розвитку та зовнішніх зносин бюлетень «Наукова та інноваційна
діяльність у Луганській області за 2018 рік».

Видання присвячено висвітленню сучасного стану наукової та
інноваційної діяльності у Луганській області. У збірнику наведено
дані щодо підготовки наукових кадрів, зібрано інформацію про
заклади вищої освіти, розглянуто діяльність науково-дослідних
інститутів, висвітлено інформацію щодо інноваційних підприємств,
наведено дані щодо обсягу реалізованої інноваційної продукції та
багато інших важливих питань. Крім того, видання доповнено
інфографіками та діаграмами, що дають наочне уявлення про
наведену інформацію.

До продукту включено аналітичну та статистичну інформацію
Державної служби статистики України, Головного управління
статистики у Луганській області та власних досліджень
Департаменту.

Підвищення інноваційної привабливості регіону є стратегічно
важливим завданням, від вирішення якого залежить розвиток
економіки та її зростання, підвищення інвестиційної привабливості
області, розвиток експорту та зростання продуктивності праці. На
сьогодні Луганська область не входить до регіонів-лідерів за
активністю інноваційних процесів, але має значний інноваційний
потенціал, який необхідно розвивати та примножувати. Лише
завдяки інноваційному типу розвитку регіону може бути досягнуто
економічне зростання Луганщини в найближчій та стратегічній
перспективі.

Сподіваємось, що видання стане у нагоді фахівцям різних
галузей економіки, державних службовців, представників бізнесу,
наукових, освітніх і громадських організацій, вчених, студентів та
усім небайдужим до сучасних інноваційних процесів.

Директор Департаменту 

міжнародної технічної 

допомоги, інноваційного 

розвитку та зовнішніх зносин 

Луганської ОДА

ДЕНИС ДЕНИЩЕНКО



Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних

працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура. У

Луганській області працюють 5 вищих навчальних закладів

(Луганський національний аграрний університет, Державний заклад

«Луганський державний медичний університет», Державний заклад

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,

Луганський державний університет внутрішніх справ імені

Е. О. Дідоренка, Східноукраїнський національний університет імені

Володимира Даля) та здійснюють підготовку аспірантів (у 2018р.

навчались 224 аспіранти) й підготовку докторантів (у 2018р.

навчались 18 докторантів).

ПІДГОТОВКА АСПІРАНТІВ КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВ, ЩО 

МАЮТЬ АСПІРАНТУРУ



ПІДГОТОВКА 

ДОКТОРАНТІВ

КІЛЬКІСТЬ УСТАНОВ, ЩО 

МАЮТЬ ДОКТОРАНТУРУ





Керівник: ІОФФЕ Ігор Володимирович
Телефон/Факс: (06453) 6-17-32
Поштова адреса: 93012, Луганська обл., м. Рубіжне,

вул. Будівельників, 32
E-mail: canclsmu@ukr.net
Веб-сайт: http://www.lsmu.edu.ua

Луганський державний медичний університет заснований у

1956 році. У складі університету 3 факультети – медичний,
фармацевтичний та післядипломної освіти, які об’єднують
26 кафедр. Університет налічує 171 науковий працівник.

У закладі навчається 36 аспірантів, підготовка яких здійснюється
за напрямами «Медицина», «Фармація. Промислова Фармація».

Протягом 2016-2018 рр. було захищено 12 кандидатських
дисертацій та 1 докторську дисертацію. У 2016-2018 рр. було
закінчено 4 наукових роботи та науково-технічні розробки.

Університет має 79 патентів (20 у 2016 році, 48 у 2017 році, 11 у
2018 році).

ДЕРЖАВНИЙ 

ЗАКЛАД 

«ЛУГАНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ»

http://www.lsmu.edu.ua/


Основні напрями науково-дослідницької діяльності
• механізми модуляції апоптозу та проліферації у пухлинних

клітинах
• молекулярно-біохімічні механізми міграції трансплантованих

стовбурових клітин
• маркери апоптозу і тканинні фактори проліферації в діагностиці

соматичних захворювань
• розробка ефективних методів діагностики, лікування та

профілактики соматичних, професійних та супутніх захворювань
• дослідження центральних та периферичних механізмів

больових синдромів та шляхів оптимізації лікувальної тактики
• прогностичний алгоритм профілактики ускладнених гострих

виразок травного тракту у хворих з хірургічною патологією

• клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування
соматичної та ендокринної патології у наркозалежних хворих

• організаційно-економічні та маркетингові дослідження
фармацевтичної діяльності

• розробка складу і технології лікарських засобів природного

походження



Протягом 2018 року університет взяв участь у 18 міжнародних
наукових заходах 15 країн світу.

Університет активно співпрацює із Державним Університетом
Медицини і Фармації ім. Ніколая Тестеміцану (м. Кишинів, Молдова) та
Медичним університетом Давіда Твілдіані (м. Тбілісі, Грузія).



Керівник: САВЧЕНКО Сергій Вікторович

Телефон/Факс: (06461) 2-40-61

Поштова адреса: 92703, Луганська обл., м. Старобільськ,

пл. Гоголя, 1

E-mail: luguniv.info.edu@gmail.com, mail@luguniv.edu.ua

Веб-сайт: http://luguniv.edu.ua

Державний заклад «Луганський національний університет імені

Тараса Шевченка» заснований у 1921 році. Освітній процес

закладу охоплює понад 300 спеціальностей і професій.

Напрямки навчання університету: культура та мистецтво; історія,

міжнародні відносини та соціально-політичні науки; педагогіка та

психологія; українська філологія та соціальні комунікації, економіка

та бізнес; природничі науки; торгівля, обслуговуючі технології та

туризм; іноземні мови та інші.

Докторантура та аспірантура, що функціонує в Державному

закладі «Луганський національний університет імені Тараса

Шевченка» з 1965 року є формою підготовки науково-педагогічних

кадрів вищої кваліфікації.

ДЕРЖАВНИЙ 

ЗАКЛАД 

«ЛУГАНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА»
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Основні напрями науково-дослідницької діяльності

• проблеми фізико-математичних і технічних наук

• фундаментальні проблеми наук про життя

• фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних

та гуманітарних наук

• перспективні технології агропромислового комплексу та

переробної промисловості

• методологія педагогічної науки

• проблеми підготовки фахівців з туризму та готельно-

ресторанного бізнесу

• теорія та історія культури, мистецтвознавство, аудіовізуальне

мистецтво та виробництво

• впровадження механізму забезпечення інноваційного розвитку

ринку праці

• дослідження аспектів національних ділових культур

• обґрунтування євроінтеграційної стратегії регіонів України

• аналіз ефективності підприємств альтернативної енергетики

• схід-захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків



Керівник: КАРЧЕВСЬКИЙ Микола Віталійович
Телефон/Факс: (06452) 9-07-77, (06452) 9-09-88
Поштова адреса: 93401, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

вул. Донецька, 1
E-mail: mail@lduvs.edu.ua.
Веб-сайт: http://lduvs.edu.ua

Луганський державний університет внутрішніх справ імені
Е.О. Дідоренка створений у 1993 році. Навчальний заклад
пройшов шлях від училища до університету, який здійснює за
ІV освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовку спеціалістів і
магістрів для системи юстиції, судових та правоохоронних органів
усіх регіонів України. Складовими структурами університету є
навчально-науковий інститут права, факультет підготовки фахівців
для підрозділів кримінальної міліції, факультет підготовки фахівців
для підрозділів слідства, факультет підготовки фахівців для
підрозділів міліції громадської безпеки, інститут заочного та
дистанційного навчання.

Підготовка аспірантів здійснюється за напрямом: 08 «Право».

ЛУГАНСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ ІМЕНІ 

Е. О. ДІДОРЕНКА
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Керівник: ПОРКУЯН Ольга Вікторівна
Телефон/Факс: (06452) 4-03-42.
Поштова адреса: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк,

пр. Центральний, 59 А.
E-mail: uni.snu.edu@gmal.com.
Веб-сайт: http://snu.edu.ua

Університет заснований у 1920 році. За роки існування
підготовлено понад 190 тисяч висококваліфікованих фахівців.

Напрямки навчання: економіка і управління, праця та соціальні
технології; юриспруденція та міжнародне право; філософія та
психологія; комп’ютерні системи та інформаційні технології;
транспорт і логістика; хімічні технології.

Наразі у структурі університету діє 4 інститути (інститут
економіки і управління, навчально-науковий інститут міжнародних
відносин, навчально-науковий інститут транспорту і логістики,
інститут хімічних технологій) та 4 факультети
(інформаційних технологій та електроніки, гуманітарних наук,
психології та педагогіки, юридичний, інженерії).

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

mailto:uni.snu.edu@gmal.com
http://snu.edu.ua/


Східноукраїнський національний університет імені Володимира
Даля є одним із лідерів з винахідницької діяльності на сході
Україні. Винахідницька діяльність має гарні традиції в університеті,
початок яких покладено ще в 70-ті роки минулого століття.

Наразі університет має 175 патентів CША, Німеччини, Франції,
Канади, Китаю та інших країн, а також понад 2300 патентів України
на винаходи та корисні моделі.

За даними Укрпатенту університет знаходиться серед лідерів за
кількістю отриманих патентів України (станом на 01.02.2019 року).

Університет щорічно брав участь у Всеукраїнському
конкурсі «Винахід року» та здобував перемоги у різних номінаціях,
як Всеукраїнського рівня, так і регіонального.

Підготовка аспірантів здійснюється за наступними напрямами:
«Облік і оподаткування», «Економіка», «Менеджмент», «Науки про
освіту», «Історія та археологія», «Філософія», «Культурологія»,
«Політологія», «Психологія», «Соціологія», «Право», «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Прикладна
механіка», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»,
Хімічні технології та інженерія тощо.



Основні напрями науково-дослідної діяльності
• проблеми математичного аналізу і теорії диференціальних рівнянь
• фізика та електроніка
• сучасні комп’ютерні та інформаційні технології
• транспортні технології та логістика
• автомобільний та залізничний транспорт
• проблеми машинобудування
• промислова та екологічна безпека в промисловості та
машинобудуванні
• охорона праці та життєдіяльності
• високоефективні хімічні технології та матеріали
• проблеми сучасної економіки
• податкове регулювання національної економіки та фінансова
діяльність підприємств
• філософіякультури та сучасні стратегії гуманітарногознання
• духовний розвиток особистості
• соціальна психологія та гендерні відносини
• правове регулювання праці та соціального забезпечення
населення
• історія України та питання соціальної історії



Університет продовжує розвивати та поширювати зв’язки із
закордонними партнерами та має 136 угод про міжнародне
співробітництвоз 28 країнами світу.

Університетє членом численних міжнародних організацій

Університет бере активну участь у наступних міжнародних наукових,
освітніхта соціальних проектах



Керівник: ПОДОЛЬСЬКИЙ Ростислав Юрійович

Поштова адреса: 92702, Луганська область, м. Старобільськ,

вул. Велика Садова, 2

E-mail: rector@lnau.in.ua

Веб-сайт: http://www.lnau.in.ua

Луганський національний аграрний університет – це один з

найбільших університетів України, заснований ще в 1921 році. На

сьогодні в університеті функціонує 8 факультетів, на яких

проводиться підготовка за 15 напрямками.

Підготовка аспірантів здійснюється за наступними напрямами:

«Менеджмент», «Галузеве машинобудування», «Ветеринарна

медицина».

ЛУГАНСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
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Основні напрями науково-дослідної діяльності

• фундаментальні дослідження з актуальних проблем

суспільних та гуманітарних наук

• технології ефективного енергозабезпечення будівель і

споруд

• технології енергоефективного машинобудування в

сільському господарстві

• збереження біорізноманіття та забезпечення сталого

розвитку природного середовища

• технології раціонального використання ґрунтів і збереження

їхньої родючості

• проблеми забезпечення продовольчої безпеки і збереження

та розширення генофонду сільськогосподарських сортів рослин

та порід тварин

• імунобіотехнологічні дослідження з розробки профілактичних

і діагностичних препаратів



Наявні патенти

• універсальна малогабаритна молоткова кормодробарка для

сільськогосподарських кормів

• малогабаритна молоткова кормодробарка

• спосіб дезінфекції автотранспорту м’ясопереробних

підприємств

• спосіб пінного миття об'єктів ветеринарного нагляду

• спосіб упаковки продуктів харчування

• спосіб вологої дезінфекції об'єктів тваринництва

• годівниця з підігрівом корму



У 2018 році Луганський національний аграрний університет

підписав Меморандум про взаєморозуміння та академічну

співпрацю з Варненським вільним університетом

ім. Черноризця Храбра з метою налагодження академічного та

наукового співробітництва.

У 2018 році також було підписано Договір про співпрацю між

інститутом біології та охорони середовища Поморської академії

в Слупську (Республіка Польща) з метою проведення спільних

досліджень, організації роботи, пов’язаної з пошуком та

реалізацією наукових грантів та проєктів; організації спільних

семінарів, конференцій і симпозіумів; публікації результатів

спільних досліджень.

Університет співпрацює з Британською Радою в Україні.

Викладачі університету приєдналися до проєкту «Англійська

мова для університетів» від Британської Ради в Україні.



Для успішної роботи наукових організацій велике значення має

формування в них кадрового складу наукових співробітників. На

кінець 2018р. в організаціях Луганської області, які здійснювали

наукові дослідження і розробки, налічувався 301 виконавець таких

робіт, з них 51,8% становили жінки.

Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні

наукових досліджень і розробок, становила 55,8%, допоміжного

персоналу і техніків склала відповідно 29,2% і 15,0%.









Поштова адреса: 93400, Україна, Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 71

Телефон: +380645705112, +380504757543

E-mail: commerce@khimtekh.lg.ua

Вебсайт: https://www.alvigo-group.com, http://giap.ru

Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/khimtekhnologiya

Сфера діяльності

Діяльність у сфері інжинірингу, надання послуг технічного

консультування в цій сфері (основний), а саме:

 розробка проектної документації для всіх видів промислового й

аграрного сектору, у тому числі розробка проектів виробництв за

новими технологіями;

 розробка конструкторської документації на нестандартизоване

обладнання;

 супровід виготовлення й поставки обладнання;

 розробка техніко-економічних обґрунтувань будівництва нових

об'єктів.

ТОВ 

«ХІМТЕХНОЛОГІЯ»

mailto:commerce@khimtekh.lg.ua
https://www.alvigo-group.com/
http://giap.ru/
https://www.facebook.com/khimtekhnologiya


Профіль компанії:

ТОВ «Хімтехнологія» представляє в Україні міжнародну Групу

компаній «ГІАП» - одне з провідних підприємств в галузі

інжинірингу та проектування хімічних виробництв на території

Європи та СНД. У складі ТОВ «Хімтехнологія» працює команда

висококваліфікованих інженерів-проектувальників. За проектами

Групи за останні роки побудовано і будується ряд великих

виробництв в Україні, Ірані, Литві, Китаї, Росії тощо. ТОВ

«Хімтехнологія» є лідером ринку проектних послуг в Україні.

Наявні патенти:

• патент України на винахід №102249 «Спосіб виділення оцтової

кислоти»;

• патент України на винахід №102400 «Пальник реактора

одержання ацетилену».



Поштова адреса: 92404, Луганська область,

м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний 17

Телефон: +380645230303, +380506909926

E-mail: lugzempro@ukr.net

Сфера діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих

і технічних наук.

Основні напрями науково-дослідної діяльності

• обстеження ґрунту

• економічна оцінка

ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«НАУКОВО-

ДОСЛІДНЙИ ТА 

ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ 

ЗЕМЛЕУСТРОЮ»

mailto:lugzempro@ukr.net


Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк
пр. Гвардійський, 34
Телефон: +38(06452) 3-13-75, 3-13-77, 3-13-82, 3-13-84

Сфера діяльності
Розробка засобів контролю вмісту шкідливих речовин у

навколишньому середовищі; розробка ізолюючих костюмів усіх
видів, спеціального захисного одягу, захисних дерматологічних
засобів, вибухопожежепопередження.

Розробки інституту
• костюм ізолюючий типу «КI-АР «ІНЕЙ» для захисту від рідкого
аміаку, газоподібного аміаку та хлору, а також від мінеральних
кислот
• костюм «КІ-К-М «ЮПІТЕР», ізолюючий від рідкого аміаку та
хлору
• костюм ізолюючий типу «КІ-АВ «ІКАР», захищає від впливу
ароматичних вуглеводів (бензол, бензин, гас тощо)
• костюм спеціальний типу «КС-«НАФТОВИК» для захисту від
впливу нафтопродуктів
• інші розробки в галузі виготовлення засобів безпеки

ДЕРЖАВНИЙ 

НАУКОВО-

ДОСЛІДНЙИ 

ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ 

БЕЗПЕКИ ХІМІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ



Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Пивоварова 5-И2/5

Телефон: (06452)-71-28-72, +38(050)-347-07-40
E-mail: voronkov@azot.lg.ua

Сфера діяльності

• дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

• виробництво основних фармацевтичних продуктів

• виробництво інших основних органічних речовин

ДП «НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ І 

ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ 

ХІМІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

«ХІМТЕХНОЛОГІЯ»

mailto:voronkov@azot.lg.ua


Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
пр. Центральний 59
Телефон: (06452)-2-75-28, +38(050)-475-43-38
E-mail: office@chem.net.ua

Сфера діяльності

• комплексне обстеження та технічна діагностика діючого

технологічного обладнання на підприємствах різних галузей

промисловості

• розробка технології ремонту обладнання, що піддалося різним

видам корозії і деформації

• розробка нормативних документів з неруйнівного контролю,

матеріалознавства, корозійної стійкості, зварюванні сталей, титану,

алюмінію, міді, цирконію, ніобію, біметалів і інших матеріалів

• розробка методів корозійного моніторингу і електрохімічного

захисту від корозії технологічного обладнання

• розробка технології плакування металів з використанням

зварювання вибухом

• інші напрями діяльності

ПРАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ТА 

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ»

mailto:office@chem.net.ua


Поштова адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Гоголя, 16

Телефон: +38(06452) 4-30-14
Вебсайт: http://www.ivt.ua, https://svod.ua/

Сфера діяльності
• проєктування установок очищення стічних вод, технічного
водопостачання
• складання і аналіз водно-сольового балансу для підприємств з
видачою рішень по їхній оптимізації
• виробництво хімічних засобів для боротьби з корозією, накипом,
біообростанням в системах технічного водопостачання,
водогрійних і парових котлах
• обстеження об'єктів, які потребують підготовки води
• інжиніринг
• виробництво та постачання хімічних реагентів та обладнання
• пусконаладка і науковий супровід водопідготовчих комплексів
• сервісне обслуговування і навчання персоналу замовника
• впровадження сучасних програм для стабілізаційної та
корекційної обробки води

НАУКОВО-

ДОСЛІДНЙИ І 

ПРОЕКТНИЙ 

ІНСТИТУТ 

«ВОДООЧИСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ»

http://www.ivt.ua/


Профіль компанії
Створена в інституті сучасна науково-дослідна база, проєктно-

конструкторське бюро і департамент інженерного супроводу,
дозволяють індивідуально підходити до вимог замовника,
моделювати реальні умови експлуатації теплових мереж в системі
ЖКГ, оборотних циклів промислових підприємств, а також
створювати високі теплові напруги з метою підбору найбільш
ефективного методу підготовки води, що виключає утворення
накипу і корозії й забезпечує найбільш економічний режим
експлуатації технологічного обладнання.

На базі інституту «Водоочисні технології» створено Торговий Дім

«СВОД», який займається просуванням побутової серії продукції.

Продукцію «СВОД» відрізняють універсальні розробки, багато з

яких не мають аналогів; зносостійкі, безпечні матеріали та

привабливий дизайн. Підприємство має 50 патентів.



Поштова адреса: 93411, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
пр. Гвардійський, 32
Телефон: +38(06452) 2-85-25, 2-85-19
E-mail: poste@orghim.lg.ua
Вебсайт: http://orghim.ua

Сфера діяльності
• проєктування
• управління проєктами
• підготовчі та пусконалагоджувальні роботи
• інженерний супровід капітальних ремонтів
• комплексна автоматизація виробництв
• комплекс послуг із електротехнічних пристроїв
• модернізація виробництв з підвищеною небезпекою
• будівельний контроль
• розробка експлуатаційної, технічної документації
• розробка систем вентиляції, аспірації, газопилоочистки
• навчання експлуатаційного персоналу

ПРАТ 

«СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ 

ОРГХІМ»

mailto:poste@orghim.lg.ua
http://orghim.ua/


Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
бульвар Дружби Народів, 33-В

Телефон: +38(06452) 70-25-93, 70-26-93, 70-28-04
E-mail: office@rizikon.lg.ua
Вебсайт: http://rizikon.ua

Сфера діяльності
• розробка методів моделювання та оцінки ризику
• проведення експертизи небезпеки діючих та новостворених
промислових об’єктів, проєктів, декларацій
• розробка на основі аналізу небезпеки та оцінки ризику
документації, пов’язаної з експлуатацією небезпечних об’єктів
• дослідження небезпеки процесів і устаткування та розробка
методів безпечного ведення технологічних процесів
• розробка способів і засобів запобігання аваріям і
протиаварійного захисту промислових об’єктів
• розробка комп’ютерних тренажерів для навчання і підготовки
виробничого персоналу до колективних узгоджених дій з ліквідації
аварійних ситуацій і аварій

НАУКОВИЙ ЦЕНТР 

ВИВЧЕННЯ РИЗИКІВ 

«РИЗИКОН»

mailto:office@rizikon.lg.ua
http://rizikon.ua/










Поштова адреса: 92800, Луганська обл.,

Біловодський р-н, смт Біловодськ, шосе Старобільське, 1

Телефон: +380950001777

E-mail: maslozavod@ukrpost.net, belmdz3@ukr.net

Профіль компанії

ПрАТ «Біловодський маслоробний завод» є одним із основних

спеціалізованих підприємств з переробки молока та молочних

продуктів.

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції

у 2018 році

• Нові для ринку, на якому працює підприємство: 2 од.

• Нові лише для підприємства: 6 од.

• Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних

процесів: 2 од.

ПРАТ 

«БІЛОВОДСЬКИЙ 

МАСЛОРОБНИЙ 

ЗАВОД»

mailto:maslozavod@ukrpost.net
mailto:belmdz3@ukr.net


Поштова адреса: 93001, Луганська область, м. Рубіжне,
вул. Заводська, 1Г/36

Телефон: +380645395349
E-mail: info@zaryachem.com
Вебсайт: http://www.zaryachem.com/ua

Профіль компанії
ТОВ «Науково-виробниче підприємства «Зоря» - сучасне хімічне

підприємство, що динамічно розвивається.
Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних

процесів у 2018 році: 1 од.
На базі підприємства здійснюється виробництво слабкої азотної

кислоти, сірчаної кислоти, вибухових речовин, виробів із полімерів,
фторопластового обладнання, нестандартного обладнання, а
також 3,5-динітробензойну кислоту, яка успішно експортується до
країн Європи.

ТОВ «НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ЗОРЯ»

mailto:info@zaryachem.com
http://www.zaryachem.com/ua


Поштова адреса: 93001, Луганська область, м. Рубіжне,
вул. Заводська, 18

Телефон: +380958505644
E-mail: igor.bondarenko@ag-k.eu
Вебсайт: http://ag-k.eu/

Профіль компанії
ТОВ «АГК Україна» - підприємство, яке займається розробкою і

реалізацією проєктів, пов'язаних з організацією процесу переробки
полімерних матеріалів.

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції у 2018 році:
2 од.

Кількість упроваджених у виробництво нових технологічних
процесів у 2018 році: 3 од.

Компанія виробляє упаковку фармацевтичного значення із
інноваційного матеріалу циклоолефін СОС.

На стадії реалізації знаходиться проєкт виготовлення нового
продукту – упаковка «FFS Botlle», який вирішує проблему
термолабільності лікарських засобів.

ТОВ «АГК УКРАЇНА»

http://ag-k.eu/


Поштова адреса: 93001, Луганська область, м. Сватове,

пров. Заводський, 13,

Телефон: +380647133327

E-mail: svoil@svoil.com.ua

Вебсайт: http://www.agrex.com.ua/

Профіль компанії

ТОВ «Сватівська олія» є великим виробничим комплексом з

переробки насіння соняшнику методом пресування і екстракції,

виробнича структура якого відповідає технологічним вимогам

приймання, очищення, переробки і зберігання насіння соняшнику і

представлена основним, допоміжним і обслуговуючим

виробництвами.

Кількість упроваджених видів інноваційної продукції

у 2018 році: 2 од.

На підприємстві впровадженні система управління безпекою

продуктів харчування (НАССР) та система управління якості,

відповідна вимогам міжнародного стандарту (ISSO серії 9000 та

22000).

ТОВ «СВАТІВСЬКА 

ОЛІЯ»

mailto:svoil@svoil.com.ua
http://www.agrex.com.ua/


Поштова адреса: 93405, Україна, Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, пл. Перемоги, 2

Телефон: +38 (06452) 2-94-20

E-mail: impuls@imp.lg.ua

Профіль компанії

ПрАТ «СНВО «Імпульс» є розробником програмно-технічних

комплексів систем контролю та управління для атомної та теплової

енергетики, нафтогазового комплексу, хімії, залізничного

транспорту, машинобудування та оборонної галузі.

Проводиться робота щодо впровадження у дослідну

експлуатацію низки систем, сукупність яких разом з існуючими

надає можливість створення вітчизняних інтегрувальних систем

оперативного управління залізничними перевезеннями та повного

відмовлення від імпортних систем.

ПРАТ «СНВО 

ІМПУЛЬС»

mailto:impuls@imp.lg.ua


Перелік інноваційної продукції

Для АЕС:

• Інформаційно-обчислювальна система верхнього 

блокового рівня

• Система внутрішньореакторного контролю

• Апаратура контролю нейтронного потоку

• Система групового і індивідуального управління

• Управляюча система безпеки технологічна

• Управляючі системи нормальної експлуатації реакторного 

та турбінного відділень

• Система регулювання турбіни

• Комплексна система діагностики обладнання першого 

контуру реакторної установки

• Система аварійного і післяаварійного моніторингу

• Система контролю концентрації ізотопів бор 10



Для залізниці:  

• Мікропроцесорна централізація

• Мікропроцесорне автоматичне блокування

• Мікропроцесорні рейкові кола

• Мікропроцесорне напівавтоматичне блокування

• Мікропроцесорна диспетчерська централізація

• Високонадійні системи електроживлення

• Система локомотивного безпеки

• Апаратура дистанційного контролю рухливих одиниць

Продукція загальнопромислового призначення:

• Низьковольтні комплектні пристрої

• Мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту  і  

автоматики

• Пристрої плавного пуску

• Реєстратори щитові



Поштова адреса: 93402, Луганська обл.,

м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 1а

E-mail: kwn@mikroterm.lg.ua

Профіль компанії

ТОВ НВП «МІКРОТЕРМ» - сучасний науково-виробничий

комплекс, що включає групу маркетингу, відділи розробки приладів,

конструкторські і технологічні підрозділи, виробництво з випуску

приладів.

Основним напрямком діяльності підприємства є розробка та

виробництво приладів контролю і регулювання технологічних

процесів, а також засобів автоматизації в різних галузях народного

господарства: для вимірювання температури, тиску, рівня; широкої

номенклатури пневмоелектричних та електропневматичних

пристроїв, бар’єрів іскробезпеки, цифрових індикаторів,

реєстраторів та інших пристроїв.

Щорічно асортимент освоєних у виробництві підприємства

виробів поповнюється новими розробками і в даний час складає

більше 100 найменувань. Прилади сертифіковані в Україні.

ТОВ НВП 

«МІКРОТЕРМ»



Поштова адреса: 93009, Україна, Луганська обл.,

м. Рубіжне, вул. Володимирська, 33,

Телефон: +38 (06453) 6-35-00

E-mail: office@microkhim.com.ua

Вебсайт: https://microkhim.com.ua/

Профіль компанії

ТОВ «Мікрохім» спеціалізується на розробці і виробництві

фармацевтичних синтетичних субстанцій і готових лікарських

засобів у формі пігулок, спреїв, ін’єкційних розчинів. Підприємство

випускає 29 найменувань готових лікарських засобів у вигляді

спреїв, таблеток, ін’єкцій та 10 найменувань фармацевтичних

субстанцій для виробництва готових лікарських засобів.

У портфелі компанії представлені препарати для кардіології,

неврології, урології, а також анальгетики, які застосовуються у

різних терапевтичних областях.

ТОВ «МІКРОХІМ»

mailto:office@microkhim.com.ua
https://microkhim.com.ua/


Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

вул. Донецька, 41

Телефон: (06452) 4-03-42

14 грудня 2018 року Terre des hommes разом зі

Східноукраїнським національним університетом імені Володимира

Даля (СНУ ім. В. Даля) відкрив перший Fabrication Laboratory

(FabLab) у Луганській області в рамках проєкту «Спільне

реагування України IV», що фінансується Міністерством

закордонних справ Нідерландів. FabLab відкритий для студентів,

шкільних груп та будь-якої іншої зацікавленої особи з Луганської

області, надає дітям та молоді можливість отримати доступ до

сучасних технологій та розвивати свої соціальні та професійні

навички у творчому середовищі.

FABRICATION 

LABORATORY 

(FABLAB) ПРИ СНУ 

ІМ. В. ДАЛЯ



FabLab – це невелика майстерня, оснащена цифровими

інструментами виробництва, такими як 3D-принтер, лазерний та

вініловий різак, вишивальні машини. Використовуючи різноманітні

матеріали, такі як дерево, пластик, метал або картон, молодь має

можливість створювати прості об'єкти або навіть складні проєкти.

У лабораторії регулярно проводяться тренінги та воркшопи.

Проєкти варіюються від виробництва невеликих іграшок групою

студентів до проєктів залучення громади, в яких беруть участь

вчителі та батьки.

FABRICATION 

LABORATORY 

(FABLAB) ПРИ СНУ 

ІМ. В. ДАЛЯ



Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Федоренка, 49а

Телефон:+38 095 397 98 48
E-mail: info@vostok-sos.org

У жовтні 2018 року на базі офісу «Восток-SOS» у
м. Сєвєродонецьк розпочав свою роботу клуб із робототехніки.
Займаючись у ньому, діти навчаються основам робомоделювання з
використанням розвиваючих конструкторів LEGO Education та
вивчають основи програмування за допомогою планшетів.

Заняття в групах проводяться у декілька етапів. На перших
десяти уроках діти віком від 7 до 10 років отримують знання щодо
принципів ігрового навчання у форматі знайомства зі світом
математики, науки, соціальних взаємин і мов. Працюючи парами,
хлопці та дівчата навчаються складати та програмувати базові
моделі LEGO шляхом спільних зусиль і домовляючись один з
одним.

Наступний крок – заняття для просунутого рівня, це
модернізовані практичні уроки на яких учні, що вдало засвоїли
основи робототехніки, програмують власноруч модель та творчо її
удосконалюють.

РОБОКЛУБ ДЛЯ ДІТЕЙ 

НА БАЗІ 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО 

ОФІСУ «ВОСТОК-SOS»



Поштова адреса: 93100, Луганська обл., м. Лисичанськ,

вул. І. Сікорського 34

E-mail: lcnttum@ukr.net

Основні завдання гуртка

• засвоєння початкових технічних знань, елементарних уявлень і

понять, ознайомлення зі світом техніки, технічним моделюванням і

конструюванням

• формування вмінь і навичок роботи з різноманітними

матеріалами, виготовлення моделей машин та іграшок

Поряд із груповими, колективними формами роботи

проводиться індивідуальна робота з учнями при підготовці до

змагань, виставок та інших масових заходів.

Вихованці навчаються

• з‘єднувати деталі виробів між собою

• виготовляти поробки на основі розгорток

• виконувати оздоблення виробу

• виготовляти іграшки за зразком та за власним задумом

• виготовляти моделі (транспорту, воєнної техніки, літаків)

ГУРТОК 

РОБОТОТЕХНІКИ 

НА БАЗІ 

ЛИСИЧАНСЬКОГО 

ЦЕНТРУ НАУКОВО-

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

mailto:lcnttum@ukr.net


Поштова адреса: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
проспект Центральний, 59

Телефон: (06452) 2-30-33
E-mail: depzz@loga.gov.ua
Вебсайт: http://loga.gov.ua/oda/about/depart/dep_ved/

Під редакцією
Денис Денищенко - директор Департаменту міжнародної

технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин

Авторський колектив
Валентина Колесник, заступник директора Департаменту –

начальник управління зовнішніх зносин, промоції та інноваційного
розвитку

Лариса Швецова, начальник відділу промоції та інноваційного
розвитку

Євген Сахань, головний спеціаліст відділу промоції та
інноваційного розвитку

Олена Кіяшко, головний спеціаліст відділу промоції та
інноваційного розвитку

ДЕПАРТАМЕНТ 

МІЖНАРОДНОЇ 

ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ, 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ТА 

ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН 

ЛУГАНСЬКОЇ ОДА


