
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0118U004697

Відкрита

Дата реєстрації: 17-05-2018

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

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

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2018 0

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2. Замовник

Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706

Адреса: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Київська обл., 03041, Україна

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Телефон: 0445278228

E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua

WWW: https://nubip.edu.ua/



3. Виконавець

Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Київська обл., 03041, Україна

Телефон: 0445278228

E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua

WWW: https://nubip.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Розробка і впровадження у виробництво ресурсоощадних технологій захисту та підвищення стійкості генофонду 
зернових культур від комплексу шкідливих організмів в лісостепу України.

Назва роботи (англ)

The development and introduction in industrial agriculture the resource sparing technologies of protection and genofond 
resistance resistance increase in crops from harmful organisms in forest-steppe of Ukraine

Мета роботи (укр)

Розробити ресурсозберігаючі технології захисту та підвищення стійкості генофонду пшениці озимої, ячменю озимого, 
жита, третікале, кукурудзи, сорго і нуту від шкідників лісостепової зони України з подальшим їх впровадженням у 
сільськогосподарське виробництво радіоіндукованих пошкоджень в статевих чоловічих клітинах для подальшого 
використання в сучасних біотехнологіях.

Мета роботи (англ)

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: 

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Патент на корисну модель

Галузь застосування: Сільське господарство,природничі науки, біоінженерія, біотехнологія

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 03.2018 12.2021 Остаточний звіт
Розробка і впровадження у виробництво ресурсоощадних технологій 
захисту та підвищення стійкості генофонду зернових культур від 
комплексу шкідливих організмів в лісостепу України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 68.37.31

Індекс УДК: 632.1; 632.3/.4, 632.7:633.1:502.171:06



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Ніколаєнко Станіслав Миколайович

Керівники роботи: 

Доля Микола Миколайович

Відповідальний за подання документів:  (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


