Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103061
Відкрита
Дата реєстрації: 25-06-2020
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1642
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

180

2021

325

2022

355

2023

387

2024

395

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 0203333
Адреса: , м. Київ, Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: (044)239-66-72
E-mail: vmex@nas.gov.ua
WWW: www.nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417199
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, Київська обл., 01004, Україна
Телефон: 380442344041
E-mail: inst@botany.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Екологічна оцінка екосистем (біотопів) України, їх цінності з метою збереження, раціонального користування та
відновлення в умовах змін навколишнього середовища

Назва роботи (англ)
Ecological assessment of ecosystems (biotopes) of Ukraine, their values in odrer to keep safe, rational use and reconstraction in
the conditions of changes of environment

Мета роботи (укр)
Метою роботи є комплексна кількісна оцінка біотопів на основі використання авторських інноваційних підходів та
методів, спрямована на розробку заходів збереження біорізноманіття в умовах зміни довкілля.

Мета роботи (англ)
The aim of the work is a comprehensive quantitative assessment of biotopes based on the use of the author's innovative
approaches and methods, aimed at developing measures in odrer to keep safe biodiversity in a changing environment.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Екологія та охорона навколишнього середовища

Експерти
Логвіненко Віталій Миколайович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Критичний аналіз підходів, методів, матеріалів з метою уніфікації
1

06.2020 12.2020

Проміжний звіт

способів відображення, розробки відповідних шкал, оцінки
корелятивних зв'язків між показниками зовнішнього середовища та
характеристиками біотопів
Оцінка критичних меж, загроз, науково-созологічного значення,

2

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

ризиків втрат біотопів Лісової та Лісоcтепової зон України та розробка
пропозицій щодо їх збереження як екологічної складової сталого
розвитку регіонів.
Оцінка критичних меж, загроз, науково-созологічного значення,

3

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

ризиків втрат біотопів Степової зони України та розробка пропозицій
щодо їх збереження як екологічної складової сталого розвитку регіонів.
Оцінка критичних меж, загроз, науково-созологічного значення,

4

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

ризиків втрат біотопів гірських систем України та розробка пропозицій
щодо їх збереження як екологічної складової сталого розвитку регіонів.
Порівняльний аналіз, розробка сценаріїв і прогнозів можливих змін

5

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

загрожуваних біотопів, Підготовка списку та характеристик найбільш
вразливих біотопів, розробка пропозицій по їх збереженню.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.29.35
Індекс УДК: 581.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мосякін Сергій Леонідович (д. б. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Дідух Яків Петрович (д. б. н., акад.)

Відповідальний за подання документів: Кучер Оксана Олександрівна (Тел.: +38 (099) 976-23-38)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

