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Відкрита

Дата реєстрації: 22-07-2021

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: 2.6 - фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової 
діяльності

Джерела фінансування

7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000

У тому числі по роках (тис. грн.):

Рік фінансування2. Замовник
Назва організації: Житомирський агротехнічний коледж

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00727966

Адреса: вул. Покровська, 96, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10031, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 380412253106

E-mail: info@zhatk.zt.ua

WWW: https://zhatk.zt.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Житомирський агротехнічний коледж

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00727966

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Покровська, 96, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10031, Україна

Телефон: 380412253106

E-mail: info@zhatk.zt.ua

WWW: https://zhatk.zt.ua/4. Співвиконавець
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Назва організації: Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05453752

Адреса: шосе Київське, буд. 131, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10007, Україна

Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України

Телефон: 380412429231

E-mail: isgpo_zt@ukr.net5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Розроблення теоретичних основ агротехнологій з управління родючістю земель зони Полісся України на прикладі 
Житомирської області

Назва роботи (англ)

The development of agrotechnology theoretical grounds on the soil fertility management under the conditions of Polissya zone 
on the example of Zhytomir oblast.

Мета роботи (укр)

Метою роботи є розроблення теоретичних основ агротехнологій з управління родючістю земель, які найбільш 
деградуються при сільськогосподарському використанні

Мета роботи (англ)

The goal of the research deals with the development of agrotechnology theoretical grounds on the soil fertility management 
which deteriorate under the conditions of agricultural treatment

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії

Вид роботи: 39 - фундаментальна

Очікувані результати: Методичні документи

Галузь застосування: сільське господарство, екологія, природничі науки6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 07.2021 12.2025 Остаточний звіт Підготовка та закладання дослідних ділянок7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.63.15, 68.01, 68.01, 38.63.55

Індекс УДК: 624.131;624.121, 63, 63, 624.138,631.
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8. Заключні відомості
Керівник організації:

Тимошенко Микола Михайлович (д. е. н., доц.)

Керівники роботи:

Тимошенко Микола Михайлович (д. е. н., доц.)

Цуман Наталія Василівна (к. с.-г. н., к.с.-г.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Мельничук Віктор Володимирович (Тел.: +38 (041) 226-24-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ Юрченко Т.А.


