Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103093
Відкрита
Дата реєстрації: 26-06-2020
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: 1201050
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 17063.2
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

17063.2

2. Замовник
Назва організації: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37508596
Адреса: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, Київська обл., 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442539394
Телефон: 380442536371
E-mail: meconomy@me.gov.ua
WWW: http://www.me.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для
сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04604309
Підпорядкованість: Міністерство агропромислового комплексу України
Адреса: вул. Інженерна,5, смт. Дослідницьке, Васильківський р-н., Київська обл., 08654, Україна
Телефон: 0457133657
Телефон: 0457134104
E-mail: ndipvt@ukr.net

4. Співвиконавець
Назва організації: Львівська філія державної наукової установи "Український науково-дослідний інститут прогнозування
та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33894357
Адреса: вул. Л.Мартовича, 15, смт. Магерів, Жовківський р-н., Львівська обл., 80327, Україна
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики України
Телефон: 380325246274

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Техніко-технологічні рішення адаптування зональних технологій вирощування традиційних культур в умовах
кліматичних змін

Назва роботи (англ)
Technical and technological solutions of adaptation of zonal technologies of growing of traditional cultures in the conditions of
climate change

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є експертиза техніко-технологічних рішень зональних технологій вирощування типових
культур та їх адаптування до умов зміни клімату, підготовка обґрунтованих висновків щодо оптимізації технологій
вирощування сільськогосподарських культур восновних природніх зонахУкраїни.

Мета роботи (англ)
The purpose of research is the examination of technical and technological solutions of zonal technologies for growing typical
crops and their adaptation to climate change, preparation of sound conclusions on the optimization of technologies for growing
crops in the main natural areas of Ukraine.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Проект техніко-технологічних рішень адаптування зональних технологій
вирощування традиційних та нових культур
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

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

03.2020 12.2022

Остаточний звіт

Техніко-технологічні рішення адаптування зональних технологій
вирощування традиційних культур в умовах кліматичних змін

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.29
Індекс УДК: 631, 606:631.528:632.931.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кравчук Володимир Іванович (д. т. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Новохацький Микола Леонідович (к. с.-г. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Литовченко О.В. (Тел.: +38 (095) 794-01-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

