Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113957
Відкрита
Дата реєстрації: 19-11-2021
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.): 22298.879
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3652.500

2023

4017.750

2024

4419.525

2025

4861.478

2026

5347.626

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417199
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Терещенківська, буд. 2, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442344041
Телефон: 380442353206
E-mail: inst@botany.kiev.ua
WWW: www.botany.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виявлення закономірностей просторового розміщення і тенденцій змін ареалів модельних видів та ведення
таксономічної системи судинних рослин України з використанням інформаційних технологій

Назва роботи (англ)
Identification of spatial distribution patterns and trends of range changes for model species and management of the taxonomic
system of vascular plants of Ukraine using information technologies

Мета роботи (укр)
виявити закономірності просторового розміщення модельних видів судинних рослин з лабільними ареалами на території
України; розробити та підтримувати стандартизовану номенклатурно-таксономічну систему судинних рослин України

Мета роботи (англ)
to identify patterns of spatial distribution of model species of vascular plants with dynamic ranges in the territory of Ukraine; to
develop and maintain a standardized nomenclatural and taxonomic system for vascular plants of Ukraine
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Дослідження і експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Експерти
Радченко Володимир Григорович (д. б. н., член-кор.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виявлення закономірностей просторового розміщення і тенденцій
1

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

змін ареалів модельних видів та ведення таксономічної системи
судинних рослин України з використанням інформаційних технологій

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.29.25, 34.03.21, 39.19.25
Індекс УДК: 582.4, 57.06, 911.2:574.9

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

Відповідальний за подання документів: Ольшанський Ігор Григорович (Тел.: +38 (044) 234-40-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

