Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200575
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 385.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

385.000

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: Харківська філія Державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут
прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33894362
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Адреса: вул. Котова, буд. 236, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61139, Україна
Телефон: 380577129072
Телефон: 380577129474

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження ринку та прогноз технічного забезпечення АПК України машинами, агрегатами та комплексами для
післязбиральної обробки і зберігання зернових культур

Назва роботи (англ)
Market research and forecast of the technical supply of machines, units and complexes for the post-harvest processing and
storage of cereal crops of Ukraine agriculture

Мета роботи (укр)
Мета роботи: сприяння просуванню на ринок України машин, агрегатів та комплексів для післязбиральної обробки і
зберігання зернових культур шляхом дослідження ринку, технологічних вимог до них, їх класифікації та тенденцій
розвитку.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work: promoting the promotion of machines, aggregates and complexes for post-harvest processing and
storage of grain crops to the Ukrainian market by researching the market, technological requirements for them, their
classification and development trends.
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: Монографія
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження ринку та прогноз технічного забезпечення АПК України
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

машинами, агрегатами та комплексами для післязбиральної обробки і
зберігання зернових культур

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47.85
Індекс УДК: 630*:658.011.54; 630*:621.311.1;630*:631.311; 631.319;630*:631.33;630*43:614.843

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лебедєв Сергій Анатолійович
Керівники роботи:
Лебедєв Сергій Анатолійович

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

