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Інформація
щодо апробації, дослідного використання, передачі (трансферу), ліцензійної угоди прикладних наукових досліджень,
науково-технічних (експериментальних) розробок
Подільський державний аграрно-технічний університет
№
з/п

Назва досліджен- Відповідність Початок і
ня/ розробки (надослідження/ кінець ви
явність охоронного розробки прі- конання
документу)
оритетному
дослідженапряму (ін- ння/ розноваційної діробки
яльності, розвитку науки і
техніки)

3

Вартість
Джерело
Передача (трансфер), апробація, дослідне використання та/або впровадження додослідже(код
слідження/ розробки
ння/ розКПКВК,
Наявність укладеного дого- Інформація Результат впро- Дата по- Впровадженробки
загальний
вору про апробацію, дослі- до МОН щовадження
ставлення у зміст
(загальна фонд, надне використання, передачу до укладання науко- освіти (лесума, тис. прям фінан
(трансфер), ліцензійної уго- ня договору
вих рекційні кургривень)
сування)
ди дослідження/ розробки
про апробазультатів си, лаборацію, досліна баланс торні роботи
Назва юридичної Умови додне викорита їх оцітощо)
особи, з якою
говору,
стання, пеночна
укладено договір тис. гриредачу
вартість,
про апробацію,
вень
(трансфер),
тис. гридослідне викориліцензійної
вень
стання, передачу
угоди*
(трансфер), ліцензійну угоду

1

2

4

1.

1. Впровадження та
розмноження гречки
сорту Єлена.
1. Патент на корисну
модель №112800,
Україна 2. Патент на
корисну модель
№120813, Україна

Науки про
2017-06-01 5,0
життя, нові
2017-12-30
технології
профілактики
та лікування на
йпоширеніших
захворювань.
Цільові
дослідження з
питань
гармонізації
системи
"людина - світ"
та створення
новітніх
технологій
покращення
якості життя

ТОВ “Адамівка
Агро” (с. Адамівка
Віньковецького
району
Хмельницької
області)

5,0

-

Впровадження та розмноження
гречки сорту
Єлена
забезпечить
підвищення
ефективності
виробництва

Лекційні
курси і
лабораторні
роботи з
навчальних
дисциплін
“Система
технології в
галузі рослин
ництва”,
“Селекція і
насінництво
с.-г. культур”
(акт
№75-01-1495
від
29.12.2017р.)

2.

Надання допомоги у
технології
вирощування насіння
гречки сорту Єлена .
Патент на корисну
модель №112800,
Україна Патент на
корисну модель
№120813, Україна

Раціональне пр 2017-09-04 1,0
иродокористува ння.
2017-12-30
Перспективні
технології агро
промислового
комплексу та
переробної
промисловості

ДНЗ “Підгаєцький
ПАЛ” (м. Підгайці
Тернопільської
області)

1,0

-

Впровадження
технології
вирощування
насіння гречки
сорту Єлена
забезпечить
підвищення
ефективності
виробництва

-

-

3.

Діагностика,

Науки про

Агрофірма ім. В.Д.

8,0

-

Розроблено і

-

Лекційні

2017-01-04 8,0
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лікування та
профілактика
гінекологічних
хвороб корів.
Патент на корисну
модель №109040,
Україна

життя, нові
технології
2017-12-31
профілактики
та лікування на
йпоширеніших
захворювань.
Технології
створення моле
кулярнодіагностичних
систем та
терапевтичних
засобів,
ферментних та
бактеріальних
препаратів

Слободяна (с.
Іванківці,
Городоцького
району
Хмельницької
області)

4.

Лікувальнопрофілактичні
заходи при акушерсь
ко-гінекологічних
хворобах корів.
Патент на корисну
модель №109040,
Україна

Науки про
2017-02-01 6,0
життя, нові
технології
2017-12-31
профілактики
та лікування на
йпоширеніших
захворювань.
Технології
створення моле
кулярнодіагностичних
систем та
терапевтичних
засобів,
ферментних та
бактеріальних
препаратів

ТОВ “ОболоньАгро” (смт.
Чемерівці,
Чемеровецького
району
Хмельницької
області)

6,0

5.

Організація обліку і
оподаткування
діяльності
підприємства.
Свідоцтво про
реєстрацію
авторського права на
твір № 69763,
Україна

Інформаційні та 2017-04-11 5,0
комунікаційні
технології. Нові 2017-12-31
апаратні
рішення для
перспективних
засобів
обчислювальної
техніки,
інформаційних
та
комунікаційних
технологій

ТзОВ “КамʼянецьПодільський
птахокомбінат” (м.
Кам’янецьПодільський
Хмельницької
області)

5,0

9

10

11

12

впроваджено
методику з
діагностики,
лікування та
профілактики
гінекологічних
хвороб корів

курси і
лабораторні
роботи з
навчальних
дисциплін
“Діагностика і
терапія
внутрішніх
хвороб
тварин”,
“Акушерство,
гінекологія та
біотехнологія
відтворення
тварин” (акт
№75-01-1496
від
29.12.2017р.)

-

Розроблено і
впроваджено
методику з лікува
льнопрофілактичних
заходів при акуш
ерськогінекологічних
хворобах корів

-

-

Розроблено
рекомендації
бухгалтерській
службі з
організації обліку
і оподаткування
діяльності
підприємства

Лекційні
курси і
практичні
роботи з
навчальних
дисциплін “Уп
равлінський
облік ”, “Упра
влінський
контроль”,
“Управління
витратами і
цінами” “Бухг
алтерський
облік”, “Облік
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і звітність в оп
одаткуванні”
“Аудит”,
“Міжнародні і
національні
нормативи
аудиту”,
“Основи
аграрного
консалтингу”
(акт
№75-01-1497
від
29.12.2017р.)

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності
Білик Т.Л.
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