Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113933
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 21.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1.000

2022

5.000

2023

5.000

2024

5.000

2025

5.000

2. Замовник
Назва організації: Державний біотехнологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44234755
Адреса: вул. Алчевських, буд. 44, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577003888
E-mail: info@btu.kharkov.ua
WWW: http://btu.kharkov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний біотехнологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44234755
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Алчевських, буд. 44, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577003888
E-mail: info@btu.kharkov.ua
WWW: http://btu.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вдосконалення виробництва екологічно безпечного молока на скотарських фермах з удосконаленням технологій
органічного землеробства лісостепу, полісся та Донецького регіону

Назва роботи (англ)
Improvement of ecologically safe milk production on livestock farms with improvement of technologies of organic agriculture of
forest-steppe, Polissya and Donetsk region

Мета роботи (укр)
Дослідження екологічного стану агроекосистем та розробка практичних рекомендацій з удосконалення способів
виробництва екологічно безпечного молока і технологій органічного землеробства.

Мета роботи (англ)
Research of ecological condition of agroecosystems and development of practical recommendations on improvement of ways of
production of ecologically safe milk and technologies of organic agriculture.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження та оцінка стану агроекосистем,
ефективне управління їх ресурсами для забезпечення стійкого розвитку галузі молочного скотарства з виробництвом
екологічно безпечного високоякісного молока, органічної продукції, котра відповідає міжнародним стандартам якості та
безпеки.)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали, Розробка технологічних прийомів (способів) з вдосконалення виробництва
екологічно безпечного молока на скотарських фермах та інших видів продукції органічного землеробства.
Галузь застосування: Агропромисловий комплекс України.

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

12.2021

12.2023

Проміжний звіт

2

03.2023 03.2025

Остаточний звіт

Дослідження екологічного стану агроекосистем в зоні діяльності
агропідприємств з виробництва молока.
Практичні пропозиції з вдосконалення способів виробництва
екологічно безпечного молока та технологій органічного землеробства.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62.13.27
Індекс УДК: 573.6.086.83.001.26, 636.22/.28.034.001.76:631.147(477.41/.62)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тихонченко Руслан Сергійович (к. е. н.)
Керівники роботи:
Маменко Олексій Михайлович (д.с.-г.н., професор)
Портянник Сергій Васильович (к. с.-г. н., доц.)
Хруцький Сергій Сергійович (кандидат с.-г. наук, доц.)

Відповідальний за подання документів: Портянник Сергій Васильович (Тел.: +38 (066) 200-17-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

