Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103025
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 120
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

120

2. Замовник
Назва організації: Легеза Андрій Миколайович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 2502710214
Адреса: вул. Лермонтова, 10, м. Мерефа, Харківський р-н., Харківська обл., 62472, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380505459137

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Львівська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071010
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. С. Бандери, 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна
Телефон: 380322582111
E-mail: coffice@lp.edu.ua
WWW: http://lp.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розроблення та виготовлення експериментального автомата для пакування продукції у готові паперові пакети

Назва роботи (англ)
Design and manufacture of an experimental machine for packing products into ready-made paper bags

Мета роботи (укр)
Створення пакувального автомата, що дозволяє здійснити автоматизацію процесу пакування насіння в паперові пакети
шляхом дозування продукції, нанесення клею на клапан та його загинання.

Мета роботи (англ)
The creation of a packaging machine that allows the process automation of packing seeds into paper bags by dispensing
products, applying glue to the valve and bending it.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Вироби технічні
Галузь застосування: 72.19 Дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

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

06.2019

09.2019

Остаточний звіт

Розроблення та виготовлення експериментального автомата для
пакування продукції у готові паперові пакети

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.03.14
Індекс УДК: 621.81

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чухрай Наталія Іванівна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Боровець Володимир Михайлович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Приставська М.М. (Тел.: +38 (032) 258-26-37)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

