
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U101855

Відкрита

Дата реєстрації: 03-04-2020

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

2. Замовник

Назва організації: ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

Код ЄДРПОУ/ІПН: 33866581

Адреса: КНЯЗЯ ОСТРОЗЬКОГО, 14, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46001, Україна

Підпорядкованість: Міністерство агропромислового комплексу України

Телефон: 380352520092

3. Виконавець

Назва організації: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України 
"Бережанський агротехнічний інститут"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 34492201

Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України

Адреса: вул. Академічна, 20, м. Бережани, Бережанський р-н., Тернопільська обл., 47501, Україна

Телефон: 0354822255

E-mail: vp_bati@ukr.net

WWW: http://www.bati.nubip.edu.ua/index.php/ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Дослідження екологічного стану природних ресурсів сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання 
східного регіону Опілля.

Назва роботи (англ)

Research of the ecological status of natural resources of agricultural enterprises of different forms of economic management of 
the eastern region of Opillia.

Мета роботи (укр)

Визначити параметри антропогенного впливу, які є основними чинниками і причиною забруднення водних ресурсів, 
повітряного простору, сільськогосподарських угідь, що впливають на органічне виробництво рослинної і тваринної 
продукції.

Мета роботи (англ)

To determine the parameters of anthropogenic impact, which are the main factors and cause of pollution of water resources, air 
space, agricultural land, affecting organic production of plant and animal products.

Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого 
виробництва та охорони навколишнього природного середовища

Вид роботи: 48 - прикладна

Очікувані результати: Матеріали

Галузь застосування: Сільське господарство

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 04.2020 12.2024 Проміжний звіт
Дослідження екологічного стану природних ресурсів 
сільськогосподарських підприємств різних форм господарювання 
східного регіону Опілля.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 87.01.81

Індекс УДК: 504.064.3, 504.064.3



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Жибак Мирон Миколайович (д. е. н., професор)

Керівники роботи: 

Павлів Олег Володимирович (к. вет. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Судомир Світлана Михайлівна (Тел.: +38 (097) 169-66-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


