Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103096
Відкрита
Дата реєстрації: 26-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 1201050
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1556.4
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1556.4

2. Замовник
Назва організації: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37508596
Адреса: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, Київська обл., 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442539394
Телефон: 380442536371
E-mail: meconomy@me.gov.ua
WWW: http://www.me.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04604309
Підпорядкованість: Міністерство агропромислового комплексу України
Адреса: вул. Інженерна,5, смт. Дослідницьке, Васильківський р-н., Київська обл., 08654, Україна
Телефон: 0457133657
Телефон: 0457134104
E-mail: ndipvt@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження методів та розроблення засобів з реалізації вимог регулярного моніторингу технічного стану обладнання
для застосування пестицидів

Назва роботи (англ)
Research of methods and development of tools for implementation of requirements of regular monitoring of technical condition
of equipment for equipment

Мета роботи (укр)
Мета виконання НДР. Розроблення системних рішень щодо методів і технічних засобів визначення якості виконання
технологічного процесу штанговими обприскувачами для реалізації вимог регулярного моніторингу технічного стану
обладнання застосування пестицидів, викладених в Директиві ЄС № 2009/128/ЄС. Результати дослідження дозволять
сформулювати пропозиції та розробити технічні рішення щодо ефективного контролю технічного стану обладнання для
застосування пестицидів з метою зниження негативного впливу пестицидів на навколишнє середовище, підвищення
ефективності та оптимізації їх використання.

Мета роботи (англ)
The purpose of the GDR. Development of system solutions for methods and technical means of determining the quality of the
technological process by rod sprayers to implement the requirements of regular monitoring of the technical condition of
pesticide application equipment set out in EU Directive № 2009/128 / EC. The results of the study will allow to formulate
proposals and develop technical solutions for effective control of the technical condition of equipment for the use of pesticides
in order to reduce the negative impact of pesticides on the environment, increase efficiency and optimize their use.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: комплект обладнання для реалізації вимог регулярного технічного моніторингу технічних засобів
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження методів та розроблення засобів з реалізації вимог
1

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

регулярного моніторингу технічного стану обладнання для
застосування пестицидів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.01.11
Індекс УДК: 63.001.12/.18, 632.934.1:632.95

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравчук Володимир Іванович (д. т. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Любченко Сергій Євгенович

Відповідальний за подання документів: Литовченко О.В. (Тел.: +38 (095) 794-01-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

