Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200573
Відкрита
Дата реєстрації: 21-07-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2801050
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1083.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1083.800

2. Замовник
Назва організації: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37471967
Адреса: вул. Хрещатик, буд. 24, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442788171
Телефон: 380442787602
E-mail: info@minagro.gov.ua
WWW: https://minagro.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування
техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04604309
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Адреса: вул. Інженерна, буд. 5, смт. Дослідницьке, Васильківський р-н., Київська обл., 08654, Україна
Телефон: 380457172432
Телефон: 380457133657
E-mail: ndipvt@ukr.net
WWW: http://www.ndipvt.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити ефективність використання біопалива власного виробництва (січка міскантусу) для отримання теплової енергії

Назва роботи (англ)
Investigate the effectiveness of the use of self-produced biofuel (miscanthus cuttings) for obtaining thermal energy

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є зменшення енергозалезності с.-г. підприємств від зовнішніх ринків та підвищення
енегноефективності використання ресурсів власного виробництва (січка міскантусу) для екологічно безпечного
отримання теплової енергії.

Мета роботи (англ)
The aim of the research work is to reduce the energy dependency of agricultural enterprises from foreign markets and to
increase the energy efficiency of the use of self-produced resources (miscanthus nettle) for environmentally safe production of
thermal energy.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Технологічні карти, розрахунок економічної ефективності
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Дослідити ефективність використання біопалива власного
виробництва (січка міскантусу) для отримання теплової енергії

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.85.15
Індекс УДК: 631.172

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Халін Станіслав Васильович
Керівники роботи:
Погорілий Віктор Васильович

Відповідальний за подання документів: Литовченко О. В. (Тел.: +38 (095) 794-01-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

