
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U100521

Відкрита

Дата реєстрації: 11-02-2020

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

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2. Замовник

Назва організації: Луцький національний технічний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05477296

Адреса: вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Луцький р-н., Волинська обл., 43018, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380332746103

E-mail: rector@lntu.edu.ua

WWW: https://lutsk-ntu.com.ua

3. Виконавець

Назва організації: Луцький національний технічний університет

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05477296

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Луцький р-н., Волинська обл., 43018, Україна

Телефон: 380332746103

E-mail: rector@lntu.edu.ua

WWW: https://lutsk-ntu.com.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Розробка технологічного обладнання для змішування та сепарування сипких і гранульованих матеріалів

Назва роботи (англ)

Development of technological equipment for mixing and separation processes of bulk and granular materials

Мета роботи (укр)

Мета роботи - підвищення ефективності і зменшення енергомісткості процесів змішування та сепарування сипких і 
гранульованих матеріалів у харчовій та переробній галузях промисловості шляхом розробки високопродуктивного 
технологічного обладнання

Мета роботи (англ)

The purpose of the research is to increase the efficiency and reduce the energy intensity of the mixing and separation processes 
of bulk and granular materials in the food and processing industries by developing high-performance technological equipment.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 
комплексу

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: Машинобудування, переробна промисловість, харчова промисловість

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 01.2020 12.2023 Остаточний звіт
Розробка технологічного обладнання для змішування та сепарування 
сипких і гранульованих матеріалів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 65.13

Індекс УДК: 664.011; 664.002.5, 664.011:664.002.5



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Савчук Петро Петрович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Дударєв Ігор Миколайович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Дударєв Ігор Миколайович (Тел.: +38 (096) 040-37-55)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


