
 

ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, 

 ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА НАУКОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

№ 

Передані методики, рекомендації, пропозиції, інші документи; підкреслити прізвища 

авторів, зазначених у списку виконавців 

З них на основі 

укладеного 

договору на нау 

ково-технічну 

продукцію 

Обсяг 

фінансування 

за договором, 

тис. гривень 

1.  

Галицька М.А.  Розробка науково-обґрунтованої системи удобрення сільськогосподарських 

культур господарства "АЛЬТЕРА НОВА", під за плановий урожай. Розробка науково-

обгрунтованих заходів та надання рекомендацій, щодо оптимізації стану ґрунту (коригування 

кислотності, засоленості), ТОВ «Альтера Нова» 

договір № 21/7 від 

21.03.02017 
1 600 

2.  Писаренко П.В.  Консультаційні послуги. ПАФ «Україна» 
договір № 5 від 

02.05.2018 
2 000 

3.  Писаренко П.В.  Консультаційні послуги. ПП «Агроекологія» договір № 71 від 

30.11.18 

23 000 

4.  

Писаренко П.В.  Наукове обґрунтування пошуку альтернативних способів страхування майна 

фізичних осіб та ведення їх обліку в домогосподарствах, ФО Полев Владислав Вікторович. Термін 

– 25.03.2019р. – 31.12.2019р. 

договір № 5 від 

25.03.19 
1 700 

5.  
Писаренко П.В.  Про надання агроекологічного обгрунтування «ТОВ «Агрофірма «Маяк». 

Термін – 20.08.2019р. – 31.12.2019р. 

договір № -34/37 

від 20.08.19 
5 000 

6.  
Калініченко В.М.  Дослідження вітрового потенціалу Полтавської області з визначенням 

оптимального розташування ВЕС для товариства PilotEnergy, ТОВ «PilotEnergy» 

договір № 3/4 від 

10.05.19 
2 000 

7.  
Галицька М.А.  Розробка науково обґрунтованої системи удобрення сільськогосподарських 

культур під запланований урожай, П.П. «Інститут агрономії» 

договір № -69/1 

від 01.11.19 
1 100 

8.  

Галицька М.А Визначення якісного складу зразка бурового шламу ПАТ Нафтогазвидобування, с. 

Скважини № 53, Мачухського ГКР (Полтавська обл.) та наявності в них небезпечних речовин, 

нафтопродуктів, важких металів та їх і визначення їх класу токсичності та ступеня небезпеки», 

ТОВ «Полекозахист» 

договір №72 від 

14.11.19 
3 000 



9.  

Галицька М.А. Визначення якісного складу зразка бурового шламу Групи компаній «Гео 

Альянс», свердловина № 11 Миролюбівської площі, Надеждинської сільської ради, Лозовського 

району, Харківської області та наявності в них небезпечних речовин, нафтопродуктів, важких 

металів та їх і визначення їх класу токсичності та ступеня небезпеки, ТОВ « Укрекологістика» 

договір №69/3 від 

12.11.19 
3 000 

10.  
Галицька М.А. Розробка заходів меліорації грунтів та системи удобрення сілськогосподавськиїх 

культур господарства ТОВ «Глобино Агро» під запланований урожай, ТОВ «Глобино Агро» 

договір № 79 від 

14.11.2019 
5 000 

11.  
Галицька М.А.  Агроекологічна оцінка стану земельних ділянок, що належать ТОВ «Еко-

енерго плюс», П.П. «Інститут агрономії» 

договір № 69 від 

08.11.19 
1 100 

12.  

Галицька М.А.  Проведення науково-обґрунтованої екологічної експертизи проектних матеріалів 

по захороненню токсичних відходів полігону твердих побутових відходів м. Берислав, 

Бериславського р-ну., Херсонської області, П.П. «Інститут агрономії» 

договір № 69/2 від 

08.11.19 
1 100 

13.  

Галицька М.А.  Визначення якісного складу відходів та наявності в них небезпечних речовин, 

нафтопродуктів, важких металів та їх сполук і визначення їх класу токсичності та степеня безпеки, 

ТОВ «Укрекологістика» 

договір №51/4 від 

09.10.19 
1 500 

14.  

Галицька М.А. Визначення якісного складу відходів Буровий майданчик свердловини Скважина 

75 Семиренківського ГКР (Полтавська обл., Мирогодський район, територія Савинцівської 

сільської ради та наявності в них небезпечних речовин, нафтопродуктів, важких металів та їх 

сполук і визначення їх класу токсичності та степеня безпеки, ТОВ «Полекозахист» 

договір № -25 від 

01.08.19 
1 500 

15.  

Галицька М.А.  Визначення якісного складу відходів Буровий майданчик свердловини Скважина 

72 Семиренківського ГКР (Полтавська обл., Мирогодський район, територія Савинцівської 

сільської ради та наявності в них небезпечних речовин, нафтопродуктів, важких металів та їх 

сполук і визначення їх класу токсичності та степеня безпеки, ТОВ «Полекозахист» 

договір № 

21/05/22/1 від 

11.06.19 

2 000 

 

 


