Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103023
Відкрита
Дата реєстрації: 12-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

50

2. Замовник
Назва організації: Комунальне підприємство "Дендрологічний парк "Ладижинський гай"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38023333
Адреса: вул. Петра Кравчика, 4, с. Ладижинське, Тростянецький р-н., Вінницька обл., 24321, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380434361962

3. Виконавець
Назва організації: Вінницький національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00497236
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сонячна 3, м. Вінниця, Вінницький р-н., Вінницька обл., 21008, Україна
Телефон: 0432460003
E-mail: office@vsau.org
WWW: http://www.vsau.org

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Вивчення природних процесів, забезпечення постійного спостереження за їх змінами різноманітних видів дерев і
чагарників та їх композицій, створених в умовах дендрологічного парку місцевого значення "Ладижинський гай"

Назва роботи (англ)
Study of natural processes, ensuring continuous monitoring of their changes of various types trees and shrubs and their
compositions created dendrological park under local level "Ladyzhynskii gai"

Мета роботи (укр)
Обґрунтування теоретичних та методологічних засад вирощування та догляду за парковими насадженнями із деревночагарникових порід інтродуцентів

Мета роботи (англ)
Substantiation of theoretical and methodological principles of cultivation and care of park plantations of shrubs of introductions
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Садово-паркове господарство, парковпорядкування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

05.2019

05.2019

Проміжний звіт

Проведення наукових досліджень

2

12.2019

12.2019

Остаточний звіт

Надання наукових рекомендацій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.31.93
Індекс УДК: 502.4(477), 502.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мазур Віктор Анатолійович (к. с.-г. н., доц.)
Керівники роботи:
Прокопчук Валентина Мар'янівна

Відповідальний за подання документів: Єлісавенко Юрій Анатолійович (Тел.: +38 (096) 433-16-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

