
                                                                                              

 

ОГОЛОШЕНІ СТАРТАПИ-ПЕРЕМОЖЦІ PITCH DAY ДЛЯ УЧАСТІ У CES 2022 
 

 

14 вересня пройшов перший публічний відбір стартапів для участі у Consumer Electronic Show 
2022, що відбудеться у січні наступного року. З 17 команд обрали вісім переможців, які отримають 
інноваційні ваучери, будуть звільнені від оплати за оренду площі на виставці та представлять свій 
продукт у рамках українського павільйону стартапів CES Eureka Park, що відбудеться у Лас-
Вегасі, штат Невада. 

Інноваційні ваучери є новинкою від УФС. Це грант на оплату участі представників стартапу в 
міжнародних виставках, конференціях, експозиціях, промо-турах чи інших міжнародних подіях, які 
відбуваються за межами України. 

Захід був організований Western NIS Enterprise Fund та Українським фондом стартапів. Його 
особливість полягає в тому, що вперше участь стартапів у виставці стимулюється і 
організовується з боку держави. До цього моменту були лише приватні ініціативи. 

Які стартапи перемогли? 



• Comeback Mobility. Розумні сенсори для милиць для контролю навантаження після 
захворювань та ушкоджень нижніх кінцівок. 

• Qudi. Маска, яка дозволяє проявляти будь-які емоції на обличчі без розкриття особистості. 
• Neverdark. Біокаміни зі справжнім полум’ям. 
• Effa. Екологічно чисті одноразові гігієнічні продукти, виготовлені зі 100% перероблюваних 

та відновлюваних матеріалів. 
• Manna. Інтерактивна медіа платформа для створення авторського 3D-анімаційного 

контенту, стрімінгу та соціальної взаємодії у VR середовищі. 
• Copra. Український виробник акустичних систем та підсилювачів преміального класу. 
• Esper Bionics.  Розробляє біонічний протез руки нового покоління та хмарну платформу 

як сервіс, що навчає протези звичкам користувача, покращуючи керування. 
• Cardiomo. Рішення на основі штучного інтелекту для дистанційного моніторингу пацієнтів, 

що забезпечує розумний, безперервний, реальний час та економічно ефективний 
моніторинг поза лікарняними установами. 

Хто оцінював? 

• Ярослава Джонсон. Президент та Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise 
Fund. 

• Андрій Сорохан. Venture Lead в UVentures. 
• Ольга Кузьменко. Менеджер з інновацій ДТЕК. 
• Ігор Маркевич. Керівник проектів та програм Українського фонду стартапів. 
• Катерина Дегтяр. Директорка підрозділу Startup Grind Kyiv. 
• Антон Мельник. Експерт Міністерства цифрової трансформації України з розвитку 

стартап-екосистем. 
• Ірина Новікова. Співзасновниця і CMO в Nanofluids та іNX Technologies, директорка з 

інновацій Tech Ukraine. 
• Аркадій Вершебенюк. Партнер в JKR Investment Group. 
• Василь Задворний. Директор ДП “Прозорро”. 
• Віталій Гончарук. Засновник Augmented Pixels. 
• Фелікс Літвінський. Керуючий директор Blackstone LaunchPad. 
•  

Основними критеріями оцінки проектів були: команда, продукт, ринок, інноваційний потенціал 
впливу на ринок і актуальність для споживачів. 

Повний запис пітчу можна подивитися на нашому офіційному ютуб-каналі за цим посиланням. 

Довідка  

Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету 
Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх 
стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес 
відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та 
обираються радою незалежних інвестиційних експертів.  

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної 
допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння 
експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. 

 

https://youtu.be/DKscDiCwJas
https://wnisef.org/

