
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U109981

Відкрита

Дата реєстрації: 22-03-2021

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: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

3. Виконавець

Назва організації: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493698

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: проспект Богдана Хмельницького, буд. 18, м. Мелітополь, Мелітопольський р-н., Запорізька обл., 72312, Україна

Телефон: 380619420618

Телефон: 380619421390

E-mail: office@tsatu.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Розробити засоби механізації для існуючих і нових технологій виробництва продукції садівництва та розсадництва 
плодових культур

Назва роботи (англ)

To work out the means of mechanization for available and new production technologies of commercial orchard output 
horticultural and nursery garden

Мета роботи (укр)

Ощадне витрачання матеріальних ресурсів і раціональне використання природних ресурсів із забезпеченням визначеної 
якості садивного матеріалу і плодів за рахунок обґрунтування оптимальних параметрів засобів механізації і технологій 
вирощування продукції розсадництва і садівництва.

Мета роботи (англ)

Economical use of material resources and rational use of natural resources with ensuring a certain quality of planting material 
and fruits by substantiating the optimal parameters of mechanization and technologies for growing nursery and horticultural 
products.

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого 
виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Матеріали, Сорти рослин, Методи, теорії

Галузь застосування: Вирощування фруктів; вирощування садивного матеріалу (плодових саджанців); виробництво 
машин для рослинництва

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2021 12.2025 Остаточний звіт
Розробити засоби механізації для існуючих і нових технологій 
виробництва продукції садівництва та розсадництва плодових культур.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 68.35.59

Індекс УДК: 634, 634.1/7.03.631.004



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Кюрчев Володимир Миколайович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Караєв Олександр Гнатович (д. т. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Валентина ГОНЧАРОВА (Тел.: +38 (097) 498-30-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


