Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002132
Відкрита
Дата реєстрації: 21-01-2019
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 185.2
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

84.5

2020

100.7

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: НААНУ
Телефон: 380445219277
Телефон: 521-92-77
Телефон: prezid@naas.gov.ua
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства
Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00729868
Підпорядкованість: Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Адреса: вул. Крижанівського Богдана, буд. 21-а, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58025, Україна
Телефон: 380372529145
Телефон: 380372529220
Телефон: 380372563388
E-mail: buksaes@meta.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалити

ґрунтозахисні

енерго-

та

ресурсозберігаючі

технології

раціонального

використання

силових

агроландшафтів південно-західного Лісостепу України

Назва роботи (англ)
To improve ground-protecting energy and resource-saving technologies of rational use of power agrolandscapes of the
southwestern forest-steppe of Ukraine

Мета роботи (укр)
Удосконалити

грунтозахисні

енерго-

та

ресурсозберігаючі

технології

раціонального

використання

схилових

агроландшафтів південно-західного Лісостепу України шляхом підвищення ефективності використання багаторічних
кормових бобових і злакових трав та біоенергетичних культур, визначити їх грунтоохоронні властивості на схилових
угіддях.

Мета роботи (англ)
To improve soil-protective energy and resource-saving technologies of rational use of sloping agrolandscapes of the southwestern Forest-Steppe of Ukraine by increasing the efficiency of use of perennial fodder legumes and cereals and bioenergy
crops, to determine their soil protection properties on sloping lands.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інше (Новітні та ресурсозберігаючі технології в агропромисловому
виробництві.)
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: сільське господарство

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Удосконалити ґрунтозахисні енерго- та ресурсозберігаючі технології
1

01.2019

12.2020

Остаточний звіт

раціонального використання силових агроландшафтів південнозахідного Лісостепу України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.33.29
Індекс УДК: 631.8, 631.8.632.125

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Осадчук Василь Дмитрович (к. с.-г. н.)
Керівники роботи:
Осадчук Василь Дмитрович

Відповідальний за подання документів: Семенчук Валентина Григорівна (Тел.: +38 (097) 307-39-33)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

