Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102984
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

150

2. Замовник
Назва організації: Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14142347
Адреса: вул. Паркова, 15, смт. Асканія-Нова, Чаплинський р-н., Херсонська обл., 75230, Україна
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Телефон: 380553861232
E-mail: askania.zap@gmail.com
WWW: http://askania-nova-zapovidnik.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 19491035
Підпорядкованість: Міністерство екології та природних ресурсів України
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, корп. 2, м. Київ, Київська обл., 03035, Україна
Телефон: 380442063131
E-mail: dei2005@ukr.net
WWW: http://dea.edu.ua
WWW: http://dea.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення проекту організації території та охорони природних комплексів Біосферного заповідника "Асканія-Нова"
імені Ф.Е.Фальц-Фейна НААН на 2021-2030 роки

Назва роботи (англ)
Development of the Project of organization of the territory and protection of natural complexes for the Biosphere reserve
"Askania-Nova" named after F. Falz-Fein at 2021-2030 years

Мета роботи (укр)
Scientific research for substantiation of the 10 year strategy for the Biosphere reserve and 5 year nature conservation measures,
aimed at scientific monitoring, restoration and protection of biodiversity of international importance

Мета роботи (англ)
Здійснення наукових досліджень з метою обгрунтування стратегії розвитку біосферного заповідника "Асканія-Нова" на 10
років та п"ятирічного плану природоохоронних заходів, спрямованих на виконання наукового моніторингу, відновлення
та охорону біорізноманіття міжнародного значення
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Наукове обгрунтування для здійснення моніторингу природних
комплексів та відтворення видів, занесених до Червоної книги України
Галузь застосування: Результати зазначеної науково-дослідної розробки будуть представлені у подальшому на розгляд
Мінприроди України для затвердження, як керівний документ в діляьності біосферного заповідника "Асканія-Нова"

Експерти
Богдан Дмитро Васильович

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

03.2020 05.2020

Проміжний звіт

Збір даних. визначення пріоритетів та проблем

2

05.2020 09.2020

Остаточний звіт

Розроблення Проекту організації території

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.31
Індекс УДК: 502.4; 502.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бондар Олександр Іванович (д. б. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Бондар Олександр Іванович (д. б. н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Іваненко І.Б. (Тел.: +38 (044) 206-30-32)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

