
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А № 442

24 липня 1969 року                                                                                          м. Київ

Про організацію Українського науково-дослідного 
інституту сільськогосподарської мікробіології.

З метою поліпшення наукових досліджень по сільськогосподарській мікро-
біології Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Організувати в 1969 році Український науково-дослідний інститут 
сільськогосподарської мікробіології Міністерства сільського господарства 
УРСР на базі Чернігівського відділу сільськогосподарської мікробіології, 
вірусології та імунології Українського науково-дослідного інституту земле-
робства і Чернігівського відділення дослідного господарства Чернігівської 
державної сільськогосподарської дослідної станції з місцем розташування 
Інституту в селі Яцево, Чернігівського району.

Організацію зазначеного Інституту провести в межах асигнувань і фон-
дів передбачених на 1969 рік Міністерством сільського господарства УРСР 
для науково-дослідних робіт.

2. Затвердити Український науково-дослідний інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології головним інститутом по сільськогосподарській мі-
кробіології в республіці, поклавши на нього обов’язки координатора всіх 
наукових досліджень в цій галузі.

3. Міністерству сільського господарства УРСР:



а) в місячний строк уточнити з Державним Комітетом Ради міністрів 
СРСР по науці і техніці напрямки наукової діяльності Українського науко-
во-дослідного інституту сільськогосподарської мікробіології, не допускаю-
чи невиправданого дублювання досліджень, що проводяться в цій галузі 
іншими науково-дослідними установами республіки;

б) затвердити Положення, структуру і штатну чисельність цього інсти-
туту та встановити йому на 1969 рік, наступні роки розмір фінансування і 
капіталовкладень в межах лімітів Міністерства;

в) до 15 вересня ц. р. підготувати завдання на проектування комплексу 
об’єктів Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської 
мікробіології і до 1 жовтня 1969 року подати замовлення ДНІПРОНДІ Ака-
демії наук СРСР на виготовлення технічної документації;

г) до завершення зазначеного комплексу об’єктів інституту, залишити 
приміщення та споруди у м. Чернігові по вул. Шевченко, 93, за Українським 
науково-дослідним інститутом сільськогосподарської мікробіології. Пере-
базування інституту провадити в міру забудови об’єктів, не порушуючи 
технологічних процесів наукових досліджень.

4. Міністерству сільського будівництва УРСР здійснити будівництво 
комплексу споруд Українського науково-дослідного інституту сільсько-
господарської мікробіології протягом 1971-1975 років.

5. Чернігівському облвиконкому забезпечити житловою площею нау-
кових працівників Українського науково-дослідного інституту сільсько-
господарської мікробіології.

Заступник Голови Ради Міністрів УРСР Н. Кальченко

Керуючий справами Ради Міністрів УРСР К. Бойко


