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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.): 2.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442801085
Телефон: 380442802525
Телефон: 380445219277
E-mail: prezid@naas.gov.ua
E-mail: voldsgds@gmail.com
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13722479
Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 12, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: 380445269221
Телефон: 380445262338
E-mail: agroecologynaan@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Методичні рекомендації щодо оцінки можливості повернення радіоактивно забруднених земель Українського Полісся в
сільськогосподарське виробництво

Назва роботи (англ)
Methodological recommendations for assessing the possibility of returning radioactively contaminated lands of Ukrainian
Polissia to agricultural production

Мета роботи (укр)
Метою роботи є удосконалення ресурсо- та енергозберігаючих моделей аграрного виробництва на радіоактивно
забруднених землях Українського Полісся. Представлено низку розрахунково-прогнозних методів та комплексних
критеріїв для визначення рівня радіонуклідного забруднення території та продукції і відповідно їх радіоекологічної
критичніості та можливості залучення до сільгоспвиробництва.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to improve resource- and energy-saving models of agricultural production on radioactively contaminated
lands of the Ukrainian Polissia. A number of calculation and forecasting methods and complex criteria are presented for
determining the level of radionuclide contamination of the territory and products and, accordingly, their radioecological
criticality and the possibility of involvement in agricultural production.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: А 01.12.0 (Сільське господарство, мисливство та лісове господарство)

Експерти
Палапа Надія Василівна (д. с.-г. н., с.н.с.)
Ландін Володимир Петрович (д. с.-г. н., с.н.с.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Методичні рекомендації щодо оцінки можливості повернення
1

01.2022

08.2022

Остаточний звіт

радіоактивно забруднених земель Українського Полісся в
сільськогосподарське виробництво

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.01.94
Індекс УДК: 63:504, 631.95:539.16.07:635.1/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дребот Оксана Іванівна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Райчук Людмила Анатоліївна (к. с.-г. н., с.д.)

Відповідальний за подання документів: Швиденко Ірина Костянтинівна (Тел.: +38 (096) 947-00-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

