Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103153
Відкрита
Дата реєстрації: 03-10-2019
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 (Згідно договору)

Джерела фінансування
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 199.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

199.5

2. Замовник
Назва організації: Княгининівська сільська рада
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04332294
Адреса: вул. Соборна, 77, м. Княгининок, Луцький р-н., Волинська обл., 45630, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380332791670
Телефон: 380332244360
E-mail: majakku@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Інститут екології Карпат НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540066
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Козельницька, 4, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна
Телефон: (0322)70-74-43
Інше: (0322)70-74-30

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Екологічна оцінка природних комплексів Княгининівської об’єднаної територіальної громади Волинської області в
контексті формування схеми місцевої екологічної мережі

Назва роботи (англ)
Ecological assessment of natural complexes of the Knyagininivsk United Territorial Community of the Volyn Region in the
context of the formation of a local ecological network scheme

Мета роботи (укр)
Визначення на місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання
екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів
природно-заповідного фонду, зокрема, покращення інформаційних і організаційних засад збереження навколишнього
природного середовища: біологічного та ландшафтного різноманіття Княгининівської об’єднаної територіальної громади
Луцького району Волинської області шляхом формування схеми місцевої екологічної мережі. Це сприятиме:
встановленню ефективності зв’язків місцевих природно заповідних об’єктів у системі природно заповідного фонду
Луцького району та Волинської області; детальності вивчення флори та фауни, типів оселищ і ландшафтів, що є основою
для поглиблення екологічних досліджень регіону; можливість істотного покращення режимів охорони та збереження
рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, рідкісних типів оселищ; формуванню засад створення системи екологічного
моніторингу біологічного та ландшафтного різноманіття Волинської області. Результати досліджень можуть бути
використані в процесі ведення державного кадастру рослинного і тваринного світу України та екологічного моніторингу.

Мета роботи (англ)
Defining at the local level the priorities and tasks for the formation, preservation and sustainable use of the ecological network,
the formation of the spatial location of its structural elements, the development of the system of territories and objects of the
nature reserve fund, in particular, the improvement of information and organizational bases for environmental protection:
biological and landscape the diversity of the Knyagininovsky united territorial community of Lutsk district of Volyn region by
forming a scheme of local ecological erezhi. This will promote: establishing the effectiveness of links between local nature
reserves in the nature reserve fund of Lutsk district and Volyn region; details of the study of flora and fauna, types of habitats
and landscapes, which is the basis for deepening environmental studies in the region; the possibility of substantially improving
the regimes of protection and conservation of rare and endangered species of plants and animals, rare types of settlements;
formation of the principles of creation of ecological monitoring system of biological and landscape diversity of Volyn region. The
results of the research can be used in the process of maintaining the state inventory of flora and fauna of Ukraine and
environmental monitoring.
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: Науковий звіт
Галузь застосування: Охорона природи

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Екологічна оцінка природних комплексів Княгининівської об’єднаної
1

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

територіальної громади Волинської області в контексті формування
схеми місцевої екологічної мережі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.01.75.37
Індекс УДК: 504:064.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Козловський Микола Павлович (д. б. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Данилик Іван Миколайович

Відповідальний за подання документів: Данилик І.М. (Тел.: +38 (032) 297-39-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

