Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103078
Відкрита
Дата реєстрації: 25-06-2020
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.): 1068.7
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1068.7

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: 0457134104
Телефон: 0457133657
E-mail: ndipvt@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Провести дослідження та розробити вимоги до охорони навколишнього середовища та експлуатаційних характеристик
двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів на основі Regulation (EU) № 2018/985

Назва роботи (англ)
Conduct research and develop requirements for environmental protection and performance of agricultural and forestry vehicle
engines based on Regulation (EU) № 2018/985

Мета роботи (укр)
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сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, причепів, причіпних машин, систем, складових частин та окремих
технічних вузлів стосовно їх екологічної безпеки у повну відповідність до європейського технічного законодавства у
зазначеній сфері.

Мета роботи (англ)
The purpose of this research is to bring the regulatory framework for the introduction and marketing of agricultural and
forestry tractors, trailers, trailers, systems, components and individual technical units in relation to their environmental safety
in full compliance with European technical legislation in this area.
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: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести дослідження та розробити вимоги до охорони
1

02.2020 12.2022

Остаточний звіт

навколишнього середовища та експлуатаційних характеристик
двигунів сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних
засобів на основі Regulation (EU) № 2018/985

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.01.37
Індекс УДК: 63:006, 631.3.075:630*31:001.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравчук Володимир Іванович (д. т. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Цема Тамара Вікторівна

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

