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Фінансові надходження кафедри
Надходження від проведення фундаментальних та прикладних досліджень на замовлення МОН в
розрахунку на одну ставку за 3 роки: 0

Надходження від проведення досліджень за державними програми, замовленнями міністерств та
відомств в розрахунку на одну ставку за 3 роки: 0

Надходження від проведення досліджень (надання наукових послуг) за госпдоговорами в
розрахунку на одну ставку за 3 роки: 2326
Договір №1 від 1 лютого 2016 (01.02-30.06.2016) – «Обгрунтування параметрів складових елементів
енергоємних транспортних мехатронних систем» ”.- 10,0 тис.грн. керівник Зайченко С.В. Договір
Д/0201.01/2400.01/14/2021 від 25.01.2021 “Розробка мехатронної системи керування технологічного
процесу виготовлення елементів конвеєрів”.- 10,0 тис.грн. керівник Зайченко С.В. Договір
№0112-1/2017 від 1 грудня 2017 (01.12.2017-30.11.2018) – «Розроблення комплексу пристроїв для
підготовки, дозування та переробки продукції» - 12,0 тис.грн. керівник Лістовщик Л.К. виконавці
Шевчук С.П., Сліденко В.М., Поліщук В.О. № 19/03/НП Від19.03.2018 7200 (сім тисяч 200грн) ТОВ
«Енергетичні - Рішення Науковий парк «Київська політехніка» АУЕК 09.04.2018-30.06.2018 №
10/05/НП Від10.05.2018 4200 (чотири тис.200грн) ТОВ «СОЄВА ФАБРИКА АГРОПРОД» КПІ ім.. Ігоря
Сікорського 14.05 2018-15.06.2018 Ліцензійний договір на права використання №Л18/05 від
17.05.2018 3200 (три тисячі 200грн) ТОВ «Енергетичні - Рішення КПІ ім.. Ігоря Сікорського Строк дії
патенту на корисну модель №120273 від 25.10.2017р Ліцензійний договір на права використання
№Л18/02 від 09.01.2018 2250 (дві тисячі 250 грн ТОВ «Енергетичні - Рішення КПІ ім.. Ігоря
Сікорського Строк дії патенту на корисну модель №119860 від 10.10.2017р

Надходження від проведення досліджень за міжнародними контрактами або від виконання
міжнародних грантів у розрахунку на одну ставку за 3 роки: 139190
виконання робіт за міжнародними контрактами (за умови реєстрації в університеті): Назва
тематики: Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в
електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не
змочує, в нанопори/ з нанопор № договору: НОН/47/2021 Дата реєстрації: 2021-03-01 Частка
авторського внеску: 25% Обсяг виконання: 2923 (тис. грн.)
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