Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200572
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.): 1188.400
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1188.400

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)
Адаптувати і розробити рекомендації з модернізації малої свиноферми із повним циклом виробництва свинини з
урахуванням розмірно-ресурсних характеристик господарства (на базі свиноферми УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Назва роботи (англ)
Adapt and develop recommendations for the modernization of a small pig farm with a full cycle of pork production, taking into
account the size and resource characteristics of the farm (on the basis of the pig farm of UkrNDIPVT named after L. Pohorily)

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є підвищення ефективності виробництва продукції за рахунок вдосконалення умов
утримання тварин на малих свинофермах, відповідно до сучасних вимог.

Мета роботи (англ)
The purpose of research work is to increase the efficiency of production by improving the conditions of keeping animals on
small pig farms, in accordance with modern requirements.
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: Рекомендації з модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробити рекомендації з модернізації малої свиноферми із повним
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

циклом виробництва свинини з урахуванням розмірно-ресурсних
характеристик господарства (на базі свиноферми УкрНДІПВТ ім. Л.
Погорілого)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.01.82.15
Індекс УДК: 631.22

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Халін Станіслав Васильович
Керівники роботи:
Пшеняк Петро Валерійович

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

