Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103115
Відкрита
Дата реєстрації: 24-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Виконання рішення сесії Сумської обласної ради від 17.05.2019 р.)

Джерела фінансування
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 137.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

137.5

2. Замовник
Назва організації: Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38136517
Адреса: пл. Незалежності, 2, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40030, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380542632829
E-mail: pek@sm.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститу еволюційної екології НАН України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33593908
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Київська обл., 03143, Україна
Телефон: 380445262051
Телефон: 380445261918
E-mail: info@ieenas.org
WWW: http://www.ieenas.org/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукові дослідження природних лісових біогеоценозів області щодо збереження видів рослин, занесених до Червоної
книги України, з метою виявлення територій, перспективних для подальшого створення нових об’єктів природнозаповідного фонду

Назва роботи (англ)
The scientific research of the natural forest biogeocoenoses of the region for the conservation of rare plant species, which
included to the Red Data Book of Ukraine, with the object of identifying the territories that are promising for potential creation
of new nature reserve areas.

Мета роботи (укр)
Дослідження природних лісових біогеоценозів Сумської області щодо збереження видів рослин, занесених до Червоної
книги України, з метою виявлення територій, перспективних для подальшого створення нових об’єктів природнозаповідного фонду

Мета роботи (англ)
The scientific research of the natural forest biogeocoenoses of the Sumy region for the conservation of rare plant species, which
included to the Red Data Book of Ukraine, with the object of identifying the territories that are promising for potential creation
of new nature reserve areas.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Охорона природи

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукові дослідження природних лісових біогеоценозів Сумської
1

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

області щодо збереження видів рослин, занесених до Червоної книги
України, з метою виявлення територій, перспективних для подальшого
створення нових об’єктів природно-заповідного фонду

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.01.94
Індекс УДК: , 502

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Радченко Володимир Григорович
Керівники роботи:
Радченко Володимир Григорович

Відповідальний за подання документів: Жигаленко О.А. (Тел.: +38 (044) 459-35-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

