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Дата реєстрації: 25-09-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка стану та природного потенціалу локальних екологічних мереж

Назва роботи (англ)
Assessment of the Status and Natural Potential of Local Ecological Networks

Мета роботи (укр)
Метою дослідження є розробка методологічних підходів до розбудови схеми локальної екологічної мережі та визначення
її пріоритетності в структурі національної екологічної мережі України на основі порівняльної оцінки екологічного
потенціалу. На основі моніторингу біорізноманіття, оцінки стану та сукцесійних процесів природних біотопів буде
розроблено методику комплексної оцінки екологічного потенціалу локальних екомереж, що дозволить визначити їхню
значущість в структурі національної екомережі та розробити відповідні рекомендації до їх внесення до загально
визначеної схеми національної екологічної мережі, а також міжнародної Смарагдової мережі відповідно до Бернської
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Результати роботи будуть
використані як рекомендації щодо формування нових і удосконалення вже існуючих регіональних схем екомережі на
прикладі дослідних полігонів на об’єктах природно-заповідного фонду, зокрема відділення Українського степового
природного заповідника «Крейдова флора» (Донецька обл.) та НПП «Голосіївський» Київської області.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to develop methodological approaches to the development of the scheme of the local ecological
network and to determine its priority in the structure of the national ecological network of Ukraine on the basis of comparative
assessment of the ecological potential. On the basis of biodiversity monitoring, assessment of the state and succession
processes of natural biotopes, a method for integrated assessment of the ecological potential of local ecological networks will be
developed, which will allow to determine their significance in the structure of the national ecological network and develop
appropriate recommendations for their introduction into the generally established scheme of the national ecological network, as
well as the International Emerald networks in accordance with the Berne Convention for the Protection of wildlife and natural
habitats in Europe. The results of the work will be used as recommendations for the formation of new and improved existing
regional schemes of the ecological network on the example of experimental plots at the objects of the Ukrainian Nature Reserve
Fund, in particular the department of the Ukrainian Steppe Nature Reserve "Cretaceous flora" (Donetsk region) and National
Nature Park "Golosiivsky" (Kyiv region).
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Рекомендації
Галузь застосування: Охорона навколишнього природного середовища, збереження біорізноманіття, сталий розвиток

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

09.2019

09.2022

Остаточний звіт

Оцінка стану та природного потенціалу локальних екологічних мереж

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.29.35, 34.35.25, 87.31.93
Індекс УДК: 581.5, 574.4, 502.4(477), 502.4; 502.7; 574.4; 581.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мелешевич Андрій Анатолійович
Керівники роботи:
Вишенська Ірина Георгіївна (к. б. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Костенко Т.А. (Тел.: +38 (044) 463-69-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

