Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200866
Відкрита
Дата реєстрації: 19-09-2022
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: 2201040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1640.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

902.400

2023

737.600

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
Телефон: +380444813221
Телефон: mon@mon.gov.ua
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Сумський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04718013
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Герасима Кондратьєва, буд. 160, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40021, Україна
Телефон: 380542787641
Телефон: 380542701012
E-mail: admin@snau.edu.ua
WWW: https://www.snau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення технологій комплексної переробки рослинної сировини на харчові продукти

Назва роботи (англ)
Development of technologies for complex processing of plant raw materials into food products

Мета роботи (укр)
Розроблення технологій раціональної переробки та використання рослин і похідних продуктів рослинного походження з
метою вирішення проблеми дефіциту корисних нутрієнтів у харчовому раціоні населення та зменшення навантаження на
навколишнє середовище

Мета роботи (англ)
Development of technologies for the rational processing and use of plants and derivative products of plant origin in order to
solve the problem of deficiency of useful nutrients in the diet of the population and reduce the burden on the environment
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методичні документи
Галузь застосування: харчова промисловість

Експерти

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

09.2022 12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

Остаточний звіт

12.2023

Розроблення технологій виробництва харчових добавок на основі
похідних продуктів рослинного походженняя
Розроблення технологій раціональної переробки та використання
похідних продуктів рослинного походження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 71.33.27
Індекс УДК: 613.29; 664.002.35, 664

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ладика Володимир Іванович (д. с.-г. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Самілик Марина Михайлівна (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Приходченко О.О. (Тел.: +38 (054) 270-10-42)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

