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Відкрита
Дата реєстрації: 20-07-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1443.65
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

180

2021

272.25

2022

299.5

2023

329.4

2024

362.5

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут еволюційної екології НАН України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33593908
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. акад. Лебедєва, 37, м. Київ, Київська обл., 03143, Україна
Телефон: 380445261918
Телефон: 380445262051
E-mail: info@ieenas.org
WWW: http://www.ieenas.org/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Шляхи та механізми трансформації біоти в умовах глобальних змін довкілля

Назва роботи (англ)
Ways and mechanisms of biota transformation under global environmental changes

Мета роботи (укр)
За результатами дослідження екології, біології та хорології модельних видів та угруповань, їхніх сучасних шляхів міграцій,
характеру перебудови популяційної та ценотичної структури визначити шляхи та механізми сучасних трансформацій
природних комплексів в умовах глобальних змін довкілля

Мета роботи (англ)
The aim is to assess trends and mechanisms of natural complexes transformation under global ecological changes through
studying ecology, biology, chorology, and migration of species and a structure of its populations and communities.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Раціональне природокористування

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2020 12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

Остаточний звіт

12.2024

Напрямки та наслідки трансформації біоти в умовах глобальних змін
довкілля
Розробка рекомендацій щодо використання біологічних показників для
оцінки трансформації екологічних станів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.01.94
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Радченко Володимир Григорович (д. б. н., професор)
Керівники роботи:
Нецветов Максим Вікторович (д. б. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Жигаленко О.А. (Тел.: +38 (044) 459-35-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

