Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200524
Відкрита
Дата реєстрації: 17-07-2022
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: Центральноукраїнський національний технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070950
Адреса: просп. Університетський, буд. 8, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25006, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380522559266
E-mail: rector@kntu.kr.ua
WWW: http://www.kntu.kr.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Центральноукраїнський національний технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070950
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: просп. Університетський, буд. 8, м. Кропивницький, Кропівницький р-н., Кіровоградська обл., 25006, Україна
Телефон: 380522559266
E-mail: rector@kntu.kr.ua
WWW: http://www.kntu.kr.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Обґрунтування параметрів комбінованого дискового робочого органа для обробітку ґрунту з внесенням добрив

Назва роботи (англ)
Justification of the parameters of the combined disk working body for processing the ground with the introduction of fertilizers

Мета роботи (укр)
Теоретично обґрунтувати конструкцію запропонованого робочого органа та експериментально дослідити технологічні
параметри і режими його функціювання

Мета роботи (англ)
Theoretically substantiate the design of the proposed working body and experimentally investigate the technological
parameters and modes of its operation
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

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

07.2022

12.2029

Остаточний звіт

Обґрунтування параметрів комбінованого дискового робочого органа
для обробітку ґрунту з внесенням добрив

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.63.31.29
Індекс УДК: 664.71;664.72;664.73.002.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Левченко Олександр Миколайович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Дейкун Віктор Анатолійович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Травкіна Інга Сергіївна (Тел.: +38 (052) 255-10-98)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

