Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103008
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Фінансування фізичною особою)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік
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2. Замовник
Назва організації: Житомирський національний агроекологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493681
Адреса: Старий бульвар, 7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380412221400
Телефон: 380412221402
Телефон: 380412220417
E-mail: znau_dilovod@i.ua
WWW: http://znau.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Житомирський національний агроекологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493681
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Старий бульвар, 7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Телефон: 380412221400
Телефон: 380412221402
Телефон: 380412220417
E-mail: znau_dilovod@i.ua
WWW: http://znau.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив на урожайність зернових культур в умовах радіоактивного забруднення
Полісся України.

Назва роботи (англ)
Agroecological assessment of the influence of organic fertilizers on the yield of grain crops under the conditions of radioactive
contamination in Ukraine

Мета роботи (укр)
Мета дослідження полягає у виявленні впливу органічних добрив на продуктивність сільськогосподарських угідь при
вирощуванні

зернових

культур

в

умовах

радіаційного

забруднення

та

зниження

вмісту

радіонуклідів

у

сільськогосподарській продукції.

Мета роботи (англ)
A research aim consists in the exposure of influence of organic fertilizers on the productivity of agricultural lands at growing of
grain-crops in the conditions of radiation contamination and decline of radiation contaminations in an agricultural produce.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Сільське господарство

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Агроекологічна оцінка впливу органічних добрив на урожайність
1

07.2018

10.2021

Остаточний звіт

зернових культур в умовах радіоактивного забруднення Полісся
України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.31
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Скидан Олег Васильович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Никитюк Юрій Андрійович (д. е. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Теслюк Анатолій Андрійович (Тел.: +38 (096) 505-45-64)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

