Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102761
Відкрита
Дата реєстрації: 30-07-2019
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: 2401040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 283.9
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

283.9

2. Замовник
Назва організації: Міністерство екології та природних ресурсів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37552996
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, Київська обл., 03035, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442063115
E-mail: press@menr.gov.ua
WWW: https://menr.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01018083
Підпорядкованість: Міністерство екології та природних ресурсів України
Адреса: вул. Бакуліна, 6, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 380577021592
E-mail: director@niiep.kharkiv.ua
WWW: http://www.niiep.kharkov.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного значення проведення оцінки їх екосистемних
функцій і послуг

Назва роботи (англ)
Identification of threats to the ecological status of wetlands of international importance for the assessment of their ecosystem
functions and services

Мета роботи (укр)
Виявити основні загрози екологічному стану водно-болотних угідь міжнародного значення та розробити методичні
підходи до проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг

Мета роботи (англ)
Identify the main threats to the ecological status of wetlands of international importance and develop methodological
approaches to assessing their ecosystem functions and services
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Природоохоронні документи
Галузь застосування: Екологія

Експерти
Гриценко Анатолій Володимирович (д. геогр. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведено аналіз і виявлення основних загроз екологічному характеру
водно-болотних угідь міжнародного значення та розроблення
індикаторів їх впливу. Підготовлено аналітичний огляду методичних
1

01.2019

12.2019

Остаточний звіт

підходів до оцінки екосистемних функцій та послуг водно-болотних
угідь міжнародного значення. Підготовлено переклад Резолюції ХІІІ.17
Конференції сторін Рамсарської конвенції «Швидка оцінка
екосистемних послуг водно-болотних угідь».

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.27.23
Індекс УДК: 504.456(100)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гриценко Анатолій Володимирович (д. геогр. н., професор)
Керівники роботи:
Клімов Олександр Васильович (к. геогр. н.)

Відповідальний за подання документів: Дербіна Оксана Іванівна (Тел.: +38 (057) 702-16-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

