Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103098
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.): 1675.8
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

1675.8

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 ринку та прогноз технічного забезпечення АПК машинами для збирання та переробки зернових культур

Назва роботи (англ)
Market research and forecast of technical support of agro-industrial complex with machines for harvesting and processing of
grain crops

Мета роботи (укр)
Мета і призначення НДР: на основі досліджень сучасних технологій збирання і сушіння урожаю зернових культур, що
застосовуються на сьогоднішньому етапі в зерновиробництві в АПК, і техніки на ринку України для їх реалізації виконати
прогнозну оцінку стану та забезпечення зернозбиральними комбайнами і сушарками шахтного типу, встановити
тенденції в розвитку їх конструкцій.

Мета роботи (англ)
Purpose and purpose of R & D: based on research of modern technologies of harvesting and drying of grain crops used at the
present stage in grain production in the agro-industrial complex, and equipment on the market of Ukraine for their
implementation to perform a forecast assessment of in the development of their designs.
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: Методичні документи
Галузь застосування: сільське госопдарство

Експерти

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

02.2020 12.2020

Остаточний звіт

Дослідження ринку та прогноз технічного забезпечення АПК
машинами для збирання та переробки зернових культур

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.01.11, 06.54.34
Індекс УДК: 63.001.12/.18, 338.4:338.516.4:303.4; 67.02, 631.554:001.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравчук Володимир Іванович (д. т. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Занько Микола Дмитрович (к. т. н.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

