Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102967
Відкрита
Дата реєстрації: 03-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 220 1040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1190
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

450

2020

740

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444814763
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Київська обл., 03041, Україна
Телефон: 0445278228
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення нормативного забезпечення таксації виходу круглих лісових матеріалів за класами товщини

Назва роботи (англ)
Development of Standards for Predicting Roundwood Volumes by Diameter Classes

Мета роботи (укр)
Розробити довідкове, нормативно-інформаційне забезпечення для попереднього розрахунку виходу круглих лісових
матеріалів за класами товщини після проведення відведення лісосік та виконання матеріальної оцінки чи здійснення
таксації структури запасу

Мета роботи (англ)
Develop reference, regulatory and information support for the preliminary calculation of the output of round forest materials by
thickness classes after carrying out deforestation and carrying out material assessment or taxing the structure of the stock
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи
Галузь застосування: Лісове господарство

Експерти
Ібатуллін Ільдус Ібатуллович (д. с.-г. н., професор, акад.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методичних підходів до таксації стовбурів ділових дерев
за класами товщини. Закладання пробних площ у модальних
1

09.2019

12.2019

Проміжний звіт

деревостанах, таксація модельних дерев, оцінювання їх розмірної
структури. Формування бази даних модельних дерев та аналіз
можливості використання існуючої дослідної таксаційної інформації
Оцінювання таксаційної будови деревостанів основних лісотвірних
видів України. Аналіз можливостей моделювання виходу круглих

2

01.2020

06.2020

Проміжний звіт

лісових матеріалів за класами товщини та категоріями якості (А, В, С,
D). Моделювання виходу круглих лісоматеріалів за класами товщини у
насадженнях основних лісотвірних видів.
Розроблення методичних засад для удосконалення відведення лісосік
для здійснення матеріальної оцінки. Формування нормативнодовідкових таблиць для таксації круглих лісових матеріалів (колод) у

3

07.2020

12.2020

Остаточний звіт

хвойних і листяних насадженнях. Виробнича перевірка нормативнодовідкових таблиць. Порівняння результатів матеріальної оцінки
лісосік та фактичного виходу на лісосіках круглих лісових матеріалів за
класами товщини.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47
Індекс УДК: 630, УДК 630*52:674.09

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ніколаєнко Станіслав Миколайович (д. пед. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Білоус Андрій Михайлович (д. с.-г. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Козирська Т.О. (Тел.: +38 (098) 492-98-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

