Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000149
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 31509.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

6301.800

2023

6301.800

2024

6301.800

2025

6301.800

2026

6301.800

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02033333
Адреса: Володимирська, 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 30442396506
E-mail: prez@nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417228
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Тімірязєвська, буд. 1, м. Київ, 01014, Україна
Телефон: 380442854105
E-mail: nbg@nbg.kiev.ua
WWW: http://www.nbg.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моніторинг стану зелених насаджень урбанізованих екосистем: методологія і сталий розвиток

Назва роботи (англ)
Monitoring the condition of green plantations of urban ecosystems: methodology and sustainable development

Мета роботи (укр)
Метою організації моніторингу стану зелених насаджень урбанізованих екосистем є досягнення їх сталого розвитку за
результатами наукової оцінки стану зелених насаджень та розробки заходів екологічної ефективності рослинних
угруповань і якості життєвого простору людини

Мета роботи (англ)
The purpose of the organization of monitoring of the state of green plantations of urban ecosystems is to achieve their
sustainable development based on the results of scientific assessment of the state of green plantations and development of
measures for ecological efficiency of plant communities and quality of human living space
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Методичні рекомендації з організації моніторингу стану зелених насаджень в урбоекосистемах,
принципів формування зелених насаджень в урбоекосистемах, екологічного зонування урбосистем будуть використані
Міністерством охорони навколишнього природного середовища та природоохоронними установами та організаціями
ККО "Київзеленбуд", озеленювальними установами міст.

Експерти
Радченко Володимир Григорович (д. б. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Моніторинг стану зелених насаджень урбанізованих екосистем:
методологія і сталий розвиток

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.29.37
Індекс УДК: 504.54.062.001.26, 504.54.062.001.26

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Заіменко Наталія Василівна (д.б.н., професор)
Керівники роботи:
Шумик Микола Іванович (к. б. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Смілянець Ніна Миколаївна (Тел.: +38 (044) 285-40-25)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

