Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200911
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: 2.1 - фундаментальні 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: Одеський національний морський університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01127777
Адреса: вул. Мечнікова, буд. 34, м. Одеса, Одеська обл., 65029, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380662471573
E-mail: office@onmu.odessa.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний морський університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01127777
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Мечнікова, буд. 34, м. Одеса, Одеська обл., 65029, Україна
Телефон: 380662471573
E-mail: office@onmu.odessa.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Перспективи використання альтернативних джерел енергії на транпорті

Назва роботи (англ)
Prospects for the use of alternative energy sources in transport

Мета роботи (укр)
Порівняльний аналіз ефективності використання різноманітних джерел енергії у машинобудуванні та суднобудуванні та
розробка практичних рекомендацій для створення ефективного процесу виконування логістичних задач на транспорті.

Мета роботи (англ)
Сomparative analysis of the effectiveness of the use of various energy sources in machine building and shipbuilding and the
development of practical recommendations for creating an effective process of performing logistical tasks in transport.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Морська галузь та навчальний процес

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

01.2021

12.2022

Остаточний звіт

Перспективи використання альтернативних джерел енергії на
транспорті

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 44.09.37, 73.01.61
Індекс УДК: 620.97, 656.004.18, 621.64.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Руденко Сергій Васильович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Кошарська Людмила Вікторівна (к. т. н., доцент)
Никифоров Юрій Олександрович (к. т. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Россомаха Олена Ігорівна (Тел.: +38 (048) 723-14-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

