Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111292
Відкрита
Дата реєстрації: 01-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Радіо-імпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні системи знищення шкідників кореневої системи рослин

Назва роботи (англ)
Radiopulse electromagnetic biotechnology and electronic pest plant root system

Мета роботи (укр)
Створення енергозберігаючої, екологічно чистої і ефективної радіоімпульсної електромагнітної біотехнології і
електронної системи імпульсної електромагнітної енергії для знищення комах-шкідників кореневої системи плодових
культур

Мета роботи (англ)
Creation of energy-saving, environmentally friendly and efficient radio pulse electromagnetic biotechnology and electronic
system of pulsed electromagnetic energy for the destruction of insect pests of the root system of fruit crops
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Енергетика

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2026

Остаточний звіт

Радіоімпульсна електромагнітна біотехнологія та електронні системи
знищення шкідників кореневої системи рослин

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62.13.15, 62.13.15
Індекс УДК: 573.6.086.83, 573.6.086.83

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іванишин Володимир Васильович (д.е.н., професор)
Керівники роботи:
Козак Олександр Володимирович (к. т. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Козак О.В. (Тел.: +38 (096) 458-84-51)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

