Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200762
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 15, м. Київ, 03041, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380445278242
Телефон: 380445278228
Телефон: 380442678256
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493706
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Героїв Оборони, буд. 15, м. Київ, 03041, Україна
Телефон: 380445278242
Телефон: 380445278228
Телефон: 380442678256
E-mail: certification_dep@nubip.edu.ua
WWW: https://nubip.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вплив російської воєнної агресії на стан природних ресурсів: методологія оцінювання порушень та способи відновлення

Назва роботи (англ)
The impact of Russian military aggression on the state of natural resources: a methodology for assessing violations and methods
of recovery

Мета роботи (укр)
Розробити методологію оцінювання негативних впливів на природні ресурси антропогенної діяльності, пов’язаної з
воєнною агресією російської федерації; здійснити комплексну оцінку порушень, що відбулися в екосистемах; науково
обґрунтувати способи відновлення стану компонентів навколишнього природного середовища та природних ресурсів

Мета роботи (англ)
To develop a methodology for assessing the negative impacts on the natural resources of anthropogenic activities related to the
military aggression of the Russian Federation; to carry out a comprehensive assessment of disturbances that have occurred in
ecosystems; scientifically substantiate ways to restore the state of the components of the environment and natural resources
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Екологія

Експерти
Кондратюк Вадим Миколайович (к. с.-г. н., доц.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

08.2022 12.2024

Остаточний звіт

Вплив російської воєнної агресії на стан природних ресурсів:
методологія оцінювання порушень та способи відновлення.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.35, 87
Індекс УДК: 574, 504; 504.75; 574, 349.4(082) + 346.1(082)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ніколаєнко Станіслав Миколайович (д. с.-г. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Макаренко Наталія Анатоліївна (д.с.-г.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Козирська Т.О. (Тел.: +38 (098) 492-98-92)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

