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ПЕРЕЛІК-2022/2023  

науково-технічних розробок (за продуктами та напрямками ), які розроблені  

або розробляються (актуалізуються)  

фахівцями ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»  у  2023 році  

Від розробників: за запитом замовника зміст НТР може 
бути адаптований під цільові інформаційні потреби  
компанії - замовника  
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Назва продукту 
(тема) 

Основні акценти НТР 
Стан 
розробки 

Комунікація для 
отримання детальної 
інформації щодо НТР 

Стан та актуальні проблеми  хімічної  промисловості 

Хімічна безпека 

Товарне виробництво. Реалізація. 
Зовнішня торгівля. Внутрішня 
торгівля та споживання. Ціновий 
аналіз. Тенденції.  Втрати від 
воєнних дій. Аналітичні висновки та 
прогнозна оцінка.  

Розробля-
ються 
щоквар-
тально 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  

Хімічна  
промисловість 
України  
(щорічна 
аналітика) 

Аналітична оцінка ситуації у хімічній 
промисловості України та на 
внутрішньому товарному ринку 
хімічної продукції за підсумками  2022 
року ( фінальна версія) 

На стадії 
завершення 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua   
tvnikitina55@gmail.com  

Хімічна безпека 

Практичне керівництво   (запитання - 
відповіді) щодо вимог нового 
законодавства України у сфері 
забезпечення хімічної безпеки та 
управління хімічною продукцією, 
відповідних процедур та змін 
регулювання надання на ринку 
хімічної продукції (введення ЗУ в дію 
відбудеться 29.06.2024) 

У розробці 

Мукомела Антон 
Миколайович 
м.т. 098 8280322 
E-mail: 
reach_cherkassy@mail.com 

Паспорти 
безпечності 
продукції  (SDS) 

На будь-яку  продукцію, яка підлягає  
паспортизації. Розробка 
здійснюється відповідно до 
міжнародних та національних 
стандартів  англійською  та/або 
українською  мовами 
 

Розробля-
ються 
постійно 

Мукомела Антон 
Миколайович 
м.т. 098 8280322 
E-mail: 
reach_cherkassy@mail.com  
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Виробництво 
кінцевої 
товарної 
продукції  з 
доданою 
вартістю 
(малотоннажні 
виробництва з 
помірною 
капіталоєм-
ністю) 

Створення в Україні  ліквідних 
виробництв кінцевої товарної 
продукції  з доданою вартістю та 
помірною  капіталоємністю (аналіз на 
основі зовнішньоторговельної, 
статистичної, фактологічної, 
комунікативної  інформації) 

У розробці 
(нова НТР) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Аналітичні 
огляди 
інноваційних 
інноваційний 
технологій та 
практик 

Розробляються  на запит замовника 
для будь-якого хімічного виробництва  
на  основі репрезентативних 
інформаційних джерел 

На запит 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Секторальні аналізи. Будівельна  хімія 

Будівельна 
хімія 
(продукція) 

Продукція  будівельної хімії  (добавки 
до бетонів, гідроізоляційні хімікати, 
хімікати  для цементів, герметики, 
плитки та керамограніту, ЛФМ). 
Короткий секторальний аналіз (з 
класифікатором), профілі провідних 
компаній-виробників. Продукція БХ з 
вуглецевою нейтральністю. Заміна 
частини хімічних речовин на менш 
шкідливі для довкілля. 

У розробці 
 (нова НТР)  

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Будівельна 
хімія 
(продукція) 

Інноваційні види будівельної хімії 
(БХ). Оцінка можливостей створення 
сучасних видів БХ в Україні на 
вітчизняній сировинній базі.  

У розробці 
 (нова НТР)  

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Гумові вироби. 
Секторальний 
аналіз 

Детальний видовий та товарно-
асортиментний аналіз внутрішнього 
виробництва  та  товарного ринку в 
Україні.  Аналіз імпортних поставок.  
Прогноз ринку. Перспективні ніші. 
Актуальні профілі  виробників та 
споживачів (внутрішній зріз) 
 

У розробці  

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Євроруберойд 
та бітумна 
черепиця: стан 
ринку України у 
2020-2022 рр. 

Динаміка ринку євроруберойду та 
бітумної черепиці в Україні, обсяги 
виробництва та споживання, частка 
імпортних матеріалів на ринку. 
Вітчизняні компанії виробники, стан 
та рівень завантаження у 2022 р., 
оцінка очікувань ринку на 2023 р. 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Мінераловатні 
теплоізоляційні 
матеріали: стан 
виробництва та 
споживання в 

Динаміка виробництва та споживання 
мінватної теплоізоляції в Україні, 
компанії виробники. Зміни в структурі 
виробництва у 2022 р., оцінка рівня 
попиту у 2023 р. 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
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Україні у 2020-
2022 рр. 

Добавки до 
бетонів 
(пластифікуючі) 
та будівельних 
розчинів 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні, екологічні, 
нормативно-технічні   аспекти 
виробництва  та ринку.  
 
Обгрунтування доцільності  
створення виробництва. Профілі 
виробників та споживачів  

НТР 
завершена 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com 

Мінеральна хімічна сировина 

Бентоніт 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього виробництва  
та  товарного ринку в Україні.  
Прогноз ринку. Актуальні профілі  
виробників (світовий зріз) та 
споживачів (внутрішній та 
експортний зріз) 

НТР 
завершена 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Каолін 

Каолін (детальний аналіз ринку в 
Україні. Виробництво і попит на 
внутрішньому ринку. Нарощування 
видобутку і переробки каоліну в 
контексті диверсифікація ринків 
збуту експорторієнтовного продукту. 
Короткий аналіз ситуації на ринку 
каоліну в Європі) 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Сірка технічна  

Аналіз світового, регіональних та 
національного ринку. Баланси 
виробництва-споживання (у розрізі 
країн) Ціновий аналіз. Логістичні 
маршрути  поставок 

НТР 
завершена 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com 

Cіль (кам'яна, 
морська, 
виварювальна) 

Цільове дослідження стану 
виробництва та кон’юнктури ринку 
хлориду натрію  в Україні та  
регіональних ринках (Західна та 
Східна Європи, Близький Схід 
(Туреччина, Саудівська Аравія),  

Африка (Єгипет, Туніс), Євразія. 

НТР 
завершена 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com    
goncharova22nina@gmail.com  

Азотні  сполуки. Добрива. Дотичні продукти 

Adblue та 
AUS40 (усіх 
видів) 
 

Виробництво та внутрішній ринок 
продукту в Україні, баланси, прогноз. 
Світове виробництво та світова 
торгівля (у розрізі регіонів та країн), 
баланси, прогнозні дані 

НТР 
завершена 
(2022). 
Потребує 
поточної  
актуалізації 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Аміак 
безводний 

Аналіз глобального та основних 
регіональних ринків. Ключові 
тенденції. Прогнозні баланси  попиту 
та пропозиції до 2030 року. Прогноз 
цінової кон’юнктури.   

У розробці 
(нова НТР) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com 

mailto:niitehim.info@gmail.com
mailto:goncharova22nina@gmail.com
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
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mailto:goncharova22nina@gmail.com
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
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Добрива 

Розвернутий аналіз фактичного та 
прогнозного (до 2030 року)  
споживання добрив в Україні  у 
видовому зрізі з урахування 
глобальних та регіональних змін у 
світовому виробництві та торгівлі 
добривами  

Розроблене 
ТЗ. 
Підготовлені 
вихідні дані 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Добрива 
азотні 
(Україна) 

Аналіз стану виробництва та 
споживання мінеральних добрив в 
Україні у 2021-2022 рр. Прогнозна 
оцінка внутрішнього товарного ринку  

У розробці 
(актуалізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Добрива 
мінеральні 
(гранулюван-
ня) 

Світовий інноваційний, технологічний 
та апаратурний досвід гранулювання 
мінеральних добрив 

У розробці 
(актуалізація) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 

E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Карбамід 
індустріаль-
ний  (ІК) 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього виробництва  та  
товарного ринку (ІК).  Прогноз ринку. 
Актуальні профілі  виробників 
(світовий зріз) та споживачів. 

НТР 
завершена 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Калійні 
добрива 

Дослідження стану виробництва та 
кон’юнктури ринку хлоровмісних та 
безхлоридних калійних добрив в 
Україні та країнах Східної Європи 

У розробці 
(актуалізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  

Калій 
хлористий 

Україна (детальний аналіз). Оглядово 
світове та регіональне виробництво 
та світова торгівля (у розрізі регіонів 
та країн), баланси, прогнозні дані 

У розробці 
(актуалізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  

Сульфат 
магнію 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього товарного ринку. 
Споживчі ніші. Актуальні дані щодо 
споживачів. Прогнозна оцінка ринку.  

У розробці 
 (нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Селітра 
вапняно-
аміачна 

 
Світове виробництво та світова 
торгівля (у розрізі регіонів та країн), 
баланси, прогнозні дані. Модифікація 
товарних марок 

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Сульфо-
амофос 

Україна (детальний аналіз). 
Оглядово: світове виробництво та 
світова торгівля (у розрізі регіонів та 
країн), баланси, прогнозні дані 

У розробці  
(актуалізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Тіосульфати  
амонію, 
натрію, калію 

Україна (детальний аналіз). 
Оглядово: світове виробництво та 
світова торгівля (у розрізі регіонів та 

У розробці  
(актуалізація) 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  

mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:niitehim@nditekhim.com.ua
mailto:office@nditekhim.com.ua
mailto:tvnikitina55@gmail.com
mailto:niitehim.info@gmail.com
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(пряме 
добриво, 
інгібітори 
нітрифікації та  
уреази для 
КАС та РКД) 

країн), баланси, прогнозні дані goncharova22nina@gmail.com 

ХЗЗР  

Детальний  видовий та товарно-
асортиментний аналіз внутрішнього 
виробництва та  товарного ринку. 
Зміни у 2022 році.  Прогнозна оцінка  
попиту та пропозиції  

У розробці 
 (нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Продукція основної хімії 

АНА-кислоти 
Гліколева 
кислота  

АНА-кислоти. Перспективи створення в 
Україні виробництва гліколевої кислоти 
(біодеградована гліколева  кислота)  

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

АНА –
кислоти. 
Лимонна 
кислота 

АНА-кислоти. Лимонна  кислота (ЛК). 
Аналіз усіх основних аспектів 
внутрішнього товарного ринку ЛК. 
Оцінка можливостей створення 
конкурентного виробництва лимонної 
кислоти  в Україні. 

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Кальцино-
вана  сода та 
бікарбонат 
натрію 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього товарного ринку.  
Споживчі ніші. Прогноз ринку. Актуальні 
профілі споживачів. 

НТР 
завершена 

 
Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com 

Карбамідо-
формаль-
дегідний 
концентрат. 
 КФС смола 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього товарного ринку з 
розрахунками.  Споживчі ніші та 
прогнозна оцінка  ринку. Актуальні 
профілі споживачів. 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Каустична  
сода тверда 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти виробництва  
та ринку. Обгрунтування доцільності  
створення виробництва. Прогноз  
попиту-пропозиції. Профілі споживачів  

У розробці 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  

Модульні 
установки  
по 
виробництву 
базової 
хімічної 
продукції   

Модульні установки  по виробництву 
базової хімічної продукції  (метанол,  
формальдегід, тощо) на основі різної 
сировини (біосировини). Детальний 
технологічний  та апаратурний огляд у 
розрізі компаній-ліцензіарів. Ціновий 
аспект.  

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Оцтова 
кислота. 
Етилацетат 

 Аналіз стану товарних ринків оцтової 
кислоти та етилацетату в Україні 

НТР 
завершена 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 
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Пігментний 
діоксид  
титану  
 

Аналіз  світового, регіональних та 
національного товарного ринку. 
Логістичні, технічні, інвестиційні та 
цінові зміни. Прогностичні розрахунки (у 
розрізі споживчих ніш) 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Розчинники  
органічні 

Органічні розчинники: аналіз 
виробництва і споживання в Україні. 
Можливості забезпечення внутрішнього 
попиту вітчизняною 
продукцією.Перспективні споживчі ніші. 

У розробці 
 (нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

ПАР. Миючі засоби та засоби для чищення 

Поверхнево-
активні 
речовини 

Дослідження ринку лауретсульфата 
натрію (СЛЕС SLES 70% ПАВ) в Україні 
та країнах Центральної та Західної 
Європи 

НТР  
завершена 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com    
goncharova22nina@gmail.com 

Поверхнево-
активні 
речовини 

Дослідження ринку лінійної 
алкілбензолсульфокислоти (ЛАБСК, 
LABSA) в Україні та країнах 
Центральної та Західної Європи 

НТР 
завершена 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com    
goncharova22nina@gmail.com 

Синтетичні 
миючі  
засоби 

Синтетичні миючі засоби побутового та 
промислового призначення (аналіз 
стану виробництва та споживання, 
найбільш затребувані товарні групи 
СМЗ, сировинне забезпечення (ПАР,  
наповнювачі, відбілювачі тощо), 
прогнозна оцінка внутрішнього попиту) 

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Первинні пластмаси. Біополімери. Вироби із пластмас 

Агротканини  
біорозкладні 
на основі 
біополімерів 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. Детальні 
розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні 
дані щодо споживачів. 

У розробці 
(нова НТР) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com 

Епоксидні 
затирки та 
клеї 

Україна (детальний аналіз). Оглядово: 
світове виробництво та світова торгівля 
(у розрізі регіонів та країн), баланси, 
прогнозні дані 

У розробці  
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

EVA/етилен-
вінілацетат 

Створення виробництва 
EVA/етиленвінілацетату в Україні для 
виробництва сонячних панелей   

У розробці  
(нова НТР) 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com 

Клеї 
полімерні  
для 
текстильних 
матеріалів. 
Сегментний 
аналіз 

 
 
Детальний видовий та товарно-
асортиментний аналіз внутрішнього 
виробництва  та  товарного ринку.  
Прогноз ринку. Перспективні ніші. 
Актуальні профілі  виробників (світовий 
та внутрішній зріз) та споживачів 
(внутрішній зріз) 
 

У розробці 
 (нова НТР) 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com 
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Пінопо-
ліуретани 

Секторальний аналіз виробництва 
еластичних пінополіуретанів в Україні та 
сировинного забезпечення галузі у 
період 2019-2022 рр. 

НТР 
завершена 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Пакувальні 
вироби 

Екологічно чиста сировина для 
виробництва пакувальних  виробів 
(біополімери, нанобіополімери, 
арбоформ/ рідка «деревина», 
паперовий пластик  та ін.). 

У розробці 
(нова НТР) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

«Зелена» хімічна  продукція. Поглиблена агропереробка 

Біодизель 
Міні – ТЕО на створення виробництва  
біодизелю в Україні 

НТР  
завершена  

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua  

Біодизель 
/сирий 
гліцерин/ 
молочна 
кислота/полі-
лактид/PLA 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти 
Обгрунтування доцільності  створення 
повноциклового виробництва (ТЕО). 

На стадії 
завершення 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 
Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com  

Біогаз 
(біометан)  

Аналіз стану виробництва та 
споживання біометану в країнах Європи 
та Україні. Техніко-економічна та 
кон’юнктурна доцільність збільшення 
виробництва біометану в Україні в 
якості сировинної бази для хімічної 
галузі 

НТР  
завершена 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Біоетанол 

Технологічні,технічні  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. 
Перероблення в товарну продукцію. 
Розрахунки. 

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Барда DDGS 
(суха) 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. 
Обгрунтування доцільності  створення 
виробництва. Профілі виробників та 
споживачів  

У розробці 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Біопестицид
и 

Детальний товарно-асортиментний 
аналіз внутрішнього товарного ринку. 
Споживчі ніші. Актуальні дані щодо 
споживачів. 

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Ерукова 
кислота 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти виробництва  
та ринку. Обгрунтування доцільності  
створення виробництва. Профілі 
виробників та споживачів  

У розробці 
(актуа-
лізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  
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Жирні 
кислоти. 
Переробка в 
товарну 
продукцію  

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. Детальні 
розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні 
дані щодо споживачів. 

У розробці 
(нова НТР) 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com  

Крохмалі 
модифікован
і (декстрини): 
поглиблена 
переробка  

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. Детальні 
розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні 
дані щодо споживачів. 

 Розроблене 
ТЗ 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Казеїн 
(поглиблена 
переробка у 
ліквідну 
товарну 
продукцію)  

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. Детальні 
розрахунки. Споживчі ніші. Актуальні 
профілі  споживачів. 

У розробці 
(нова НТР) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua 
tvnikitina55@gmail.com 

Лізин (лізин-
хлорид, 
лізин-
сульфат) і 
супутні 
амінокислот
и 

Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти. Детальні 
розрахунки попиту-пропозиції та 
балансів.  Споживчі ніші. Актуальні дані 
щодо споживачів. 
 

На стадії 
завершення 
(нова НТР) 

Гончарова Ніна Михайлівна 
м.т. 093 5887143 
E-mail: 
niitehim.info@gmail.com  
goncharova22nina@gmail.com  

Інша хімічна  продукція 

Апретуючі 
засоби 
(розчини, 
композиції)  
для 
текстильної 
промисловост
і  

Детальний видовий та товарно-
асортиментний аналіз внутрішнього 
виробництва  та  товарного ринку.  
Прогноз ринку. Актуальні профілі  
виробників (світовий та внутрішній 
зріз) та споживачів (внутрішній зріз).  

У розробці 
(нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 

Ефірні оливи  

 
Технологічні, технічні,  кон’юнктурні, 
техніко-економічні  аспекти 
виробництва  та ринку. Обгрунтування 
доцільності  створення виробництва. 
Профілі виробників та споживачів  

У розробці 
(актуа-
лізація) 

Ковеня Тамара 
Володимирівна 
м.т. 050 9945514 
E-mail: 
office@nditekhim.com.ua  
tvnikitina55@gmail.com  

Розчинники  
органічні 

Органічні розчинники: аналіз 
виробництва і споживання в Україні. 
Можливості забезпечення 
внутрішнього попиту вітчизняною 
продукцією.Перспективні споживчі 
ніші. 

У розробці 
 (нова НТР) 

Канюка Ігор 
Володимирович 
м.т. 098 2243967 
E-mail: 
niitehim@nditekhim.com.ua 
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