Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102945
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2019
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: 2401270
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 400
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

400

2. Замовник
Назва організації: Міністерство екології та природних ресурсів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37552996
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, Київська обл., 03035, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442063115
E-mail: press@menr.gov.ua
WWW: https://menr.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний лісотехнічний університет України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070996
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, Львівська обл., 79057, Україна
Телефон: 380322378094

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних послуг з врахуванням необхідності виконання рішень
міжнародних природоохоронних договорів

Назва роботи (англ)
Development of scientific and methodological bases for ecosystem services, evaluation taking into account the requirements for
international environmental treaties decisions implementation

Мета роботи (укр)
Мета робота спрямована на підготовку навчально-методичних матеріалів щодо здійснення оцінки екосистемних послуг
(крім територій природно-заповідного фонду) для практичного використання і розповсюдження серед заінтересованих
організацій та установ з врахуванням підходів до оцінки екосистемних послуг, зокрема рекомендованих для
використання керівними органами міжнародних природоохоронних договорів та організацій.

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to prepare educational and methodological materials on the assessment of ecosystem services
(except for the territories of the nature reserve fund) for practical use and dissemination among interested organizations and
institutions, taking into account approaches to the assessment of ecosystem services, in particular recommended for use by the
governing bodies of international environmental treaties and organizations.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: лісове господарство

Експерти
Криницький Григорій Томкович (д. б. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення науково-методичних засад щодо оцінки екосистемних
1

09.2019

12.2019

Остаточний звіт

послуг з врахуванням необхідності виконання рішень міжнародних
природоохоронних договорів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47.94
Індекс УДК: 630*907.1;630*:504.06:539.16, 630*907.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лавний Василь Володимирович (д. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Соловій Ігор Павлович (д. е. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Часковська Н.І. (Тел.: +38 (032) 258-42-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

