
П А С П О Р Т
наукової установи Національної академії аграрних наук України

1. Назва (повна)Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка Інституту 
садівництва Національної академії аграрних наук України
(скорочена) МДСС імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН

2. Директор (П.І.П., вчений ступінь, наукове звання) Сенін Володимир Вікторович, кандидат 
сільськогосподарських наук

3. Адреса (поштова), 72311, м. Мелітополь, Запорізька область. Мелітопольський район, вул. 
Вакуленчука, 99; (0619) 43-13-20:
Види зв’язку телефон (0619)431320; е-шаіі І05иаап@2р.икг1е1.пеі

4. Структура станції (на 01.01.2019 р.) З наукових підрозділи, в тому числі 2 - віл ліпи 
(агротехнологічний; селекції та сортовивчення) та лабораторія агрохімії, а також 2 допоміжні 
підрозділи (відділ бухгалтерського обліку і звітності та виробничо-господарський відділ)

5. Мережа станції (філії, станції, опорні пункти, ДПДГ) ЛПДГ «Мелітопольське» МДСС імені 
М.Ф. Сидоренка ІС НААН

6. Земельні ділянки станції ( площа земельних ділянок: усього, із них с.-г. угідь, га) Загальна площа 
земельних ділянок 235,5 га, в тому числі с.-г. угіддя -  193,11 га, плодові насадження -  127,49 
га,з них зерняткові культури -  35,29 га, кісточкові -  89,3 га

7. Приміщення (загальна площа, м , із них виробничі приміщення, оренда приміщень) Загальна 
площа 12406,4 м ’ в тому числі виробничі приміщення -  11819,9 м , оренда приміщень -  1304,6 
м2

8. Програми наукових досліджень -  4 програми, а саме: «Плодове та декоративне садівництво», 
«Зрошуване землеробство», «Інтегрований захист рослин», «Генофонд рослин».

9. Основні напрями наукової діяльності на 2016-2020 рр. Селекція, інтродукція та сортовивчення 
плодових культур; модифікація існуючих і розробка нових технологій виробництва плодів; 
агрохімічні дослідження в садових агроценозах, розробка і впровадження екологічно безпечних 
систем удобрення садів; вдосконалення технологій поливу багаторічних культур

10. Науковий потенціал (усього працюючих, в т.ч. докторів наук, кандидатів наук станом на 
01.09.2018 р.) усього працюючих -  38; у тому числі наукових співробітників -15, з яких 9 -  
кандидати наук. Звання старшого наукового співробітника мають 4 науковця.

11. Основні наукові надбання Генофонд 6 плодових культур, який налічує майже 900 зразків; 
Адаптовані до умов степової зони України комерційно привабливі сорти кісточкових культур; 
Автоматизована технологія захисту кісточкових культур від весняних приморозків, спрямована 
на уникнення втрат урожаю кісточкових плодів; Стратегія розвитку регіонального ринку 
продукції садівництва на основі впровадження інноваційно-інтенсивних технологій виробництва 
плодів; Системи краплинного зрошення та дрібнодисперсного підкронового дощування 
багаторічних насаджень, які за своїми технічними характеристиками не поступаються кращим 
світовим аналогам; Спосіб визначення в автоматизованому режимі строків і норм поливу 
плодових культур

12. Інформаційне забезпечення наукових досліджень науково-технічна бібліотека, фонд якої
нараховує понад 50 тис, екземплярів і 22,3 тис. - зарубіжних.

Директор В.В. Сенін


