Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112866
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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)
Дослідження технологічних властивостей сировинної бази хлібопекарської промисловості з метою її використання у
виробництві дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

Назва роботи (англ)
Research of technological properties of raw material base of bakery industry for the purpose of its use in production of dietary
and health-improving bakery products

Мета роботи (укр)
Дослідити технологічні властивості нетрадиційної сировини для виробництва хлібобулочних виробів підвищеної харчової
цінності, дієтичного, оздоровчого призначення, для цільових груп споживачів та удосконалити технології хлібобулочних
виробів з цією сировиною

Мета роботи (англ)
Investigate the technological properties of non-traditional raw materials for the production of bakery products of high
nutritional value, dietary, health purposes, for target groups of consumers and improve the technology of bakery products with
these raw materials
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробити хлібобулочні вироби з використанням
нетрадиційної сировини, що матимуть підвищену харчову цінність, дієтичне, оздоровче призначення, а також призначені
для цільових груп споживачів)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Хлібобулочні вироби підвищеної харчової цінності, дієтичного, оздоровчого призначення та для
цільових груп споживачів
Галузь застосування: Харчова та переробна промисловість

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження технологічних властивостей сировинної бази
1

09.2021

01.2026

Остаточний звіт

хлібопекарської промисловості з метою її використання у виробництві
дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 65.65.03
Індекс УДК: 665.1/.3.014/.019; 664.3.014/.019, 664.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шевченко Олександр Юхимович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Дробот Віра Іванівна (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Гук Лариса Миколаївна (Тел.: +38 (099) 253-48-58)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

