Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000184
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
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.): 14475.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2530.000

2023

2600.000

2024

2840.000

2025

3110.000

2026

3395.000

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: Криворізький ботанічний сад Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540072
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Маршака, буд. 50, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50089, Україна
Телефон: 380564384922
Телефон: 380564384803
Телефон: 380564384802
E-mail: botgard@ukrtel.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Стійкість та адаптивна спроможність деревно-чагарникових рослин в умовах урбоекосистем Правобережного степового
Придніпров’я у зв’язку з глобальними кліматичними змінами

Назва роботи (англ)
Stability and adaptive capacity of tree and shrub plants in the urban ecosystems of the steppe zone of Right Bank Dnieper region
due to global climate change

Мета роботи (укр)
На основі комплексного дослідження основних показників життєздатності деревних рослин в урбосистемах визначити
ступінь їх уразливості в період глобального потепління та посухи і розробити заходи щодо зменшення негативного
впливу кліматичних змін на дендрофлору промислових міст степової зони України.

Мета роботи (англ)
The goal of the work - based on a comprehensive study of main viability indicators of tree plants in urban systems to determine
degree of its vulnerability during global warming and drought and to develop measures to reduce the negative impact of climate
change on the dendroflora of industrial cities in the steppe zone 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, Методичні документи, Науково-практичні рекомендації «Асортимент довговічних
посухостійких видів деревних рослин, перспективних для культивування в степовій зоні України»
Галузь застосування: A.01.30; M.72.19; N.81.30

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Узагальнення багаторічних даних фенологічних спостережень за
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

деревними рослинами в умовах степової зони України та визначення
порушень у строках початку та тривалості проходження фенологічних
фаз в умовах кліматичних змін.
Дослідження життєвого стану найбільш вживаних видів деревно-

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

чагарникових рослин в урбосистемах степової зони України в зв’язку з
глобальними кліматичними змінами.

3

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

Зміни репродуктивних потенцій та темпів старіння деревних рослин в
умовах глобальних кліматичних змін
Вплив глобальних кліматичних змін на структуру штучних

4

01.2025

12.2025

Проміжний звіт

дендроценозів в урбосистемах степової зони України Комплексне
оцінювання рівня життєздатності деревно-чагарникових рослин в
урбоекосистемах в зв'язку зі змінами клімату.
Обґрунтування використання перспективних стійких до кліматичних

5

01.2026

12.2026

Остаточний звіт

змін видів деревних рослин в зеленому будівництві та розробка
наукових засад збереження фіторізноманітності в урбосистемах
степової зони України.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.15.61, 34.31.15, 34.31.17, 34.31.23, 34.31.25, 34.31.27
Індекс УДК: 577.21:576.3, 581.1.03, 581.132, 581.11;581.1.032, 581.1.036, 581.14, 581.5, 581.522.4:635.925(477.63)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коршиков Іван Іванович (д.б.н., професор)
Керівники роботи:
Бойко Людмила Іванівна (к. б. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Артюшенко Т.А. (Тел.: +38 (068) 407-33-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

