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Відкрита
Дата реєстрації: 13-05-2022
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 120.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

120.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/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)
Просторово-часова динаміка гідроморфних ландшафтів при змінах клімату та вплив на локальні екосистеми регіону
Канівського водосховища

Назва роботи (англ)
Spatio-temporal dynamics of hydromorphic landscapes in changing climate and impact on local ecosystems in the Kaniv
reservoir during its existence

Мета роботи (укр)
Вивчити у просторі і в часі динаміку формування нових гідроморфних ландшафтних комплексів у Канівському
водосховищі за період його існування з врахуванням змін клімату.

Мета роботи (англ)
To study in space and time the dynamics of the formation of new hydromorphic landscape complexes in the Kaniv Reservoir
during of its existence, taking into account climate change
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: М-72-72.19-Дослідження й експерименальні розробки у сфері природничих наук

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

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення багаторічного моніторингу динаміки гідроморфних
1

05.2022

08.2022

Проміжний звіт

ландшафтів за матеріалами дистанційного зондування супутниками
Ландсат й Сентінел та аналіз процесів літо-морфогенезу, ґрунтотворення, ерозії ґрунтів узбережжя й рослинних сукцесій.

2

09.2022 12.2022

Остаточний звіт

Виявлення ролі Канівського водосховища у формуванні системи
екологічних процесів Дніпровського каскаду.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.35.51, 70.17.31, 89.57.35
Індекс УДК: 574.5;572.1/.4, 626.814; 627.81, 528.85/.87(15), 574.1/4+627.81+528.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ніколаєнко Станіслав Миколайович (д. пед. н., професор)
Керівники роботи:
Стародубцев Володимир Михайлович (д. б. н., професор)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

