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Напередодні Дня Конституції у Промін�
вестбанку відзначали переможців конкурсу
інноваційних бізнес�проектів українських
науковців та національних товаровироб�
ників. Цей конкурс проводили флагман
банківської системи України � Промінвест�
банк на чолі з Головою Правління, професо�
ром Володимиром Матвієнком та Націо�
нальна академія наук України, яку очолює
академік Борис Патон. Участь у конкурсі
брали проекти, які мають технічну новизну в
різних галузях економіки. 

Як ми вже повідомляли в № 3 за 2006 рік
журналу "Наука та інновації", із чималої
кількості проектів, що брали участь у кон�

курсі, експертна рада відібрала шість найкра�
щих. Було вирішено першу премію не прису�
джувати. Другу премію присудили двом про�
ектам: "Створення нового покоління ком�
пактних установок для підготовки якісної
питної води" (виконавець Інститут колоїдної
хімії та хімії води ім. А. Думанського НАН
України, керівник В. Гончарук); "Впровад�
ження безвідходних технологій отримання
біологічно активних речовин із морських ор�
ганізмів" (Інститут біології південних морів
ім. О. Ковалевського, керівник В. Рябушко).

Третю премію присудили чотирьом про�
ектам: "Індивідуальний комплексний при�
стрій передпускового підігріву малолітраж�
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них дизельних двигунів внутрішнього зго�
рання" (виконавець Інститут загальної та не�
органічної хімії ім. В. Вернадського, керівник
А. Білоус); "Створення вітчизняного проду�
цента поверхневого антигену вірусу гепатиту
В як компоненту вакцин на основі метилот�
рофних дріжджів" (Інститут біології клітини,
керівник А. Сибірний); "Впровадження нової
перспективної розробки мініатюрного опто�
волоконного спектрометра, з сучасним USB�
інтерфейсом зв'язку з комп'ютером, який має
високу чутливість і швидкодію" (Міжнарод�
ний центр "Інститут прикладної оптики",
керівник А. Савчук); "Фундуковий розсад�
ник" (Національний дендрологічний парк
"Софіївка", керівник І. Косенко).

Переможці конкурсу отримали грамоти
та грошові винагороди. Крім того, найкращі
проекти зможуть отримати кредитну під�
тримку від Промінвестбанку. 

Ярослав СИНГАЇВСЬКИЙ
Фото Віталія ПРИХОДЬКА

Шановні колеги!

З вересня 2006 року Державне підприємство по розповсюдженню
періодичних видань "Преса" розпочинає передплатну кампанію на 2007 рік 
(I півріччя). Журнал "Наука та інновації" входить до Каталогу підприємства 
ДП "Преса". Передплату здійснюють усі відділення зв'язку.

Передплатний індекс:
– для індивідуальних передплатників – 91942 

(вартість передплати – 32,02 грн.), 
– для організацій і підприємств – 91943 

(вартість передплати – 62,02 грн.).
Редакція журналу


