Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200236
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
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: 2.7 - інше (Наукові дослідження)

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: Федяєва Анна Сергіївна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3294714823
Адреса: вул. Ювілейна, буд. 2-а, смт. Мала Данилівка, Дергачівський р-н., Харківська обл., 62341, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380667134165

3. Виконавець
Назва організації: Федяєва Анна Сергіївна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3294714823
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Ювілейна, буд. 2-а, смт. Мала Данилівка, Дергачівський р-н., Харківська обл., 62341, Україна
Телефон: 380667134165

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обґрунтовання системи прогнозування народжуваності поросят за статтю від сроку біологічного використання кнурівплідників різних порід

Назва роботи (англ)
Justification of the system of prediction of fertility of piglets by sex from the biological use of boars-fertilizers of different breeds

Мета роботи (укр)
Вивчити та проаналізувати всю систему використання кнурів-плідників за віком та отримати данні в статистиці, а також
надати інформацію підприємства для покращення економічної ситуації в Україні

Мета роботи (англ)
To study and analyze the entire system of use of breeding boars by age and obtain data in statistics, as well as provide
information to the company to improve the economic situation in Ukraine
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток сільського господарства України)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Матеріали, Породи тварин, Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Генетика, розведення, технологія тваринництва

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

06.2022 06.2030

Остаточний звіт

Вступ

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.39.13
Індекс УДК: 636.082;636.022, 636.082;636.022

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шевченко Оксана Борисівна (к. вет. н., доцент)
Керівники роботи:
Федяєва Анна Сергіївна

Відповідальний за подання документів: Федяєва Анна Сергіївна (Тел.: +38 (066) 713-41-65)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

