Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200913
Відкрита
Дата реєстрації: 22-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет харчових технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070938
Адреса: вул. Володимирська, буд. 68, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442895472
Телефон: 380442879333
E-mail: info@nuft.edu.ua
WWW: https://nuft.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет харчових технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070938
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 68, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442895472
Телефон: 380442879333
E-mail: info@nuft.edu.ua
WWW: https://nuft.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукове обґрунтування високоефективних віброекстракційних процесів та апаратів для раціонального перероблення
рослинної сировини та її відходів в харчовій промисловості

Назва роботи (англ)
Scientific substantiation of highly efficient vibroextraction processes and devices for rational processing of vegetable raw
materials and their wastes in the food industry

Мета роботи (укр)
Розвиток теоретичних основ процесу віброкстрагування в системі тверде тіло - рідина з малою різницею густин фаз та
створення високоефективних екстракторів для харчової промисловості

Мета роботи (англ)
Development of theoretical bases of vibrostrapping process in solid-liquid system with small phase density difference and
creation of highly efficient extractors for food industry
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Харчова та переробна промисловість, агропромисловий комплекс

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукове обґрунтування високоефективних віброекстракційних
1

06.2022 05.2027

Остаточний звіт

процесів та апаратів для раціонального перероблення рослинної
сировини та її відходів в харчовій промисловості

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 65.13.23
Індекс УДК: 664.08, 664.061.4:084

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Токарчук Сергій Володимирович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Зав'ялов Володимир Леонідович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Корсун Лариса Петрівна (Тел.: +38 (095) 761-04-84)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

