Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113273
Відкрита
Дата реєстрації: 11-10-2021
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: 2.7 - інше (Ініціативні наукові дослідження співробітників кафедри Лісвництва та захисту лісу)

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

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство Зарічанське лісове господарство
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36548884
Адреса: вул. Чуднівська, 120, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10008, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство лісових ресурсів України
Телефон: 380672903152

3. Виконавець
Назва організації: Малинський фаховий коледж
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00993930
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М.Маклая, 1, с. Гамарня, Малинський р-н., Житомирська обл., 11643, Україна
Телефон: 380413397295
E-mail: mltk2010@gmail.com
WWW: https://mltk.co.ua/

4. Співвиконавець

Назва організації: Поліський філіал УкрНДІЛГА ім. В. Г. Висоцького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00993130
Адреса: ВУЛИЦЯ НЕСКОРЕНИХ, будинок 2., с. Довжик, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10004, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380412516628

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Лісопатологічний і пірологічний стан лісових та лісоаграрних ландшафтів Центрального Полісся в контексті змін клімату
в умовах радіоактивного забруднення грунтів.

Назва роботи (англ)
Forest pathological and pyrological condition of forest and forest agrarian landscapes of Central Polissya in the context of
climate change in the conditions of radioactive soil contamination.

Мета роботи (укр)
Проведення пошукових досліджень щодо оцінки лісопатологічного, пірологічного стану та екологіної оцінки
лісоаграрних ландшафтів на равіоактивно забруднених грунтах в умовах центрального Полісся.

Мета роботи (англ)
Conducting exploratory research to determine the forest pathological and pyrological condition and ecological assessment of
forest agricultural landscapes on radioactively contaminated soils in the conditions of central Polissya.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Методичні документи
Галузь застосування: Лісове господарство

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

09.2021

09.2022

Проміжний звіт

Опрацювання методики та закладка пробних площ

2

09.2022 09.2023

Проміжний звіт

Проведення збору та аналітичної обробки дослідних даних
Розробка науково-практичних рекомендацій щодо ведення лісового

3

09.2023 09.2024

Проміжний звіт

господарства з урахуванням лісопатологічного, пірологічного стану в
лісоаграрних ландшафтах Центрального Полісся в контексті змінк
лімату в умовах радіоактивного забруднення грунтів.

4

09.2024 09.2025

Проміжний звіт

Впровадження розроблених науково-практичних рекомендацій в
умовах лісогосподарських підприємств.
Узагальнення отриманих науково-практичних результатів і підготовка
рекомендацій щодо ведення лісового господарства з урахуванням

5

09.2025 09.2026

Остаточний звіт

лісопатологічного, пірологічного стану в лісоаграрних ландшафтах
Центрального Полісся в контексті змінк лімату в умовах
радіоактивного забруднення грунтів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47.45.11, 68.47.45.05, 68.47.45.07
Індекс УДК: 630*23, 630*228, 630*232, УДК 630.44 УДК 614.841.2 УДК 630*26:630*913

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іванюк Ігор Дмитрович (доктор с.-г наук, доцент)
Керівники роботи:
Ганжалюк Таїса Сергіївна
Левченко Валерій Борисович (кандидат с.-г. наук, доцент)
Фучило Ярослав Дмирович (д. с.-г. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Левченко Валерій Борисович (Тел.: +38 (096) 827-94-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

