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Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2022
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 100.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

100.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442801085
Телефон: 380442802525
Телефон: 380445219277
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13722479
Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 12, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: 380445269221
Телефон: 380445262338
E-mail: agroecologynaan@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення організаційно-економічного механізму щодо збалансованості розвитку зеленого будівництва в контексті
євроінтеграції

Назва роботи (англ)
Improving the organizational and economic mechanism for balanced development of green building in the context of European
integration

Мета роботи (укр)
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних підходів щодо удосконалення організаційноекономічного механізму, вплив якого орієнтовано на збалансоване забезпечення розвитку зеленого будівництва, що в
підсумку дозволить вирішити триєдину ціль: раціональне використання енергетичних і матеріальних ресурсів; мінімізація
негативного впливу об’єкта нерухомості на довкілля в процесі будівництва, експлуатації, утилізації; створення
комфортного мікроклімату для людини через впровадження зелених стандартів.

Мета роботи (англ)
The purpose of the study is to substantiate scientific and theoretical approaches to improve the organizational and economic
mechanism, the impact of which is focused on balanced development of green building, which will ultimately solve a threefold
goal: rational use of energy and material resources; minimizing the negative impact of real estate on the environment during
construction, operation, disposal; creating a comfortable microclimate for humans through the introduction of green standards.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: Економіка природокористування

Експерти
Зіновчук Наталія Василівна (д. е. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Удосконалення організаційно-економічного механізму щодо
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

збалансованості розвитку зеленого будівництва в контексті
євроінтеграції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.71.63
Індекс УДК: 338:504, 332.83

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дребот Оксана Іванівна (д. е. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Височанська Марія Ярославівна (к.е.н., с.д.)

Відповідальний за подання документів: Білотіл Валентина Юріївна (Тел.: +38 (098) 837-73-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

