Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100426
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3280
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

780

2022

500

2023

870

2024

550

2025

580

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державна дослідна станція птахівництва Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39217680
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Центральна, буд. 20, с. Бірки, Зміївський р-н., Харківська обл., 63421, Україна
Телефон: 380574778000
Телефон: 380574778470

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів регуляції процесів метаболізму та підвищення біодоступності поживних
речовин за використання альтернативних кормових ресурсів в годівлі птиці

Назва роботи (англ)
Research of фізіолого-біохімічних mechanisms of adjusting of processes of metabolism and increase of bioavailability of
nutritives is for the use of alternative forage resources in feeding of bird

Мета роботи (укр)
Визначення біологічної цінності альтернативних кормових добавок та кормів, приготованих за використання нових
компонентів, їх придатності до згодовування птиці, впливу на фізіологічний стан, засвоюваність поживних речовин,
господарсько-корисні та економічні показники.

Мета роботи (англ)
Determining the biological value of alternative feed additives and feeds prepared using new components, their suitability for
feeding poultry, the impact on the physiological state, nutrient uptake, economic and economic indicators.
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: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Матеріали, Методи, теорії
Галузь застосування: Кормовиробництво, розведення свійської птиці

Експерти
Комісаренко С. В.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження фізіолого-біохімічних механізмів регуляції процесів
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

метаболізму та підвищення біодоступності поживних речовин за
використання альтернативних кормових ресурсів в годівлі птиці

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.39.37
Індекс УДК: 636.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Катеринич Олег Олександрович (д. с.-г. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Гавілей Олена Василівна (к. с.-г. н.)

Відповідальний за подання документів: Панькова С.М. (Тел.: +38 (097) 485-49-36)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

