Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100232
Відкрита
Дата реєстрації: 07-01-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6591030
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

570.5

2022

625.5

2023

674

2024

680

2025

650

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 0002436
Адреса: , м. Київ, 03022, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 281-06-07
Телефон: 266-32-84
E-mail: prezid@ukr.net

3. Виконавець
Назва організації: Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496952
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, с. Оброшине, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81115, Україна
Телефон: 380322396170
Телефон: 380322396265
E-mail: inagrokarpat@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Підвищення функціональної та екологічної стійкості агроценозів на основі удосконалення концептуальних засад
управління біопродуктивним потенціалом сірих лісових ґрунтів

Назва роботи (англ)
Improving the functional and environmental sustainability of agrocenoses based on improving the conceptual framework for
managing the bioproductive potential of gray forest soils

Мета роботи (укр)
Вивчення особливостей впливу біологізованих систем удобрення і ланок сівозмін на біопродуктивний потенціал сірого
лісового ґрунту та екологічну стійкість агроценозу

Мета роботи (англ)
Study of the peculiarities of the influence of biologized fertilizer systems and crop rotation units on the bioproductive potential
of gray forest soil and ecological stability of agrocenosis
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Науково-методичні рекомендації
Галузь застосування: Сільське господарство

Експерти
Моргун В. В.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Підвищення функціональної та екологічної стійкості агроценозів на
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

основі удосконалення концептуальних засад управління
біопродуктивним потенціалом сірих лісових ґрунтів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.29
Індекс УДК: 631, 631.153.3:631.89:633.11

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стасів Олег Федорович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Дубицька Ангеліна Олексіївна (к. с.-г. н.)

Відповідальний за подання документів: Вавринович Оксана Володимирівна (Тел.: +38 (096) 753-77-73)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

