Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102966
Відкрита
Дата реєстрації: 03-09-2019
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.): 12.9
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

12.9

2. Замовник
Назва організації: Фермерське господарство "Агротрейд-2006"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34637385
Адреса: вул. Першотравнева, 2, смт. Терезине, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09133, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 0456310101

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних
наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011858
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Попудренка, 50, м. Київ, Київська обл., 02660, Україна
Телефон: 380445597373
E-mail: 5131528@ukr.net
WWW: http://www.health.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі найближчої житлової забудови в зоні впливу
виробничих майданчиків Фермерського господарства «АГРОТРЕЙД-2006», розташованих за адресою: 09133, Київська
область, Білоцерківський район, смт Терезине, вул. Дружби, 7

Назва роботи (англ)
Measurement of the content of pollutants in the atmospheric air at the boundary of the nearest residential building in the area
of influence of production sites of the Farm "AGROTREYD-2006", located at: 09133, Kyiv region, Belotserkovsky district,
Terezine str. Friendship, 7

Мета роботи (укр)
Measurement of the content of pollutants in the atmospheric air at the boundary of the nearest residential building in the area
of influence of production sites of the Farm "AGROTREYD-2006", located at: 09133, Kyiv region, Belotserkovsky district,
Terezine str. Friendship, 7

Мета роботи (англ)
Measurement of the content of pollutants in the atmospheric air at the boundary of the nearest residential building in the area
of influence of production sites of the Farm "AGROTREYD-2006", located at: 09133, Kyiv region, Belotserkovsky district,
Terezine str. Friendship, 7
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (поліпшення стану навколишнього середовища)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: 73.10 дослідження і розробки; прикладні та експериментальні розробки

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
на межі найближчої житлової забудови в зоні впливу виробничих
1

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

майданчиків Фермерського господарства «АГРОТРЕЙД-2006»,
розташованих за адресою: 09133, Київська область, Білоцерківський
район, смт Терезине, вул. Дружби, 7

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.17, 05.11.61
Індекс УДК: 504.3.054; 504.3.06, 314:614

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сердюк Андрій Михайлович (д. мед. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Турос Олена Ігорівна (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Михіна Людмила Іванівна (Тел.: +38 (044) 559-25-90)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

