Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103343
Відкрита
Дата реєстрації: 13-07-2020
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.): 500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

100

2021

100

2022

100

2023

100

2024

100

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: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416975
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 15, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Телефон: 380442351070

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукове забезпечення охорони та менеджменту рідкісних та господарсько важливих видів птахів водно-болотних угідь
Азово Чорноморського регіону України в сучасних умовах кліматичних трендів та антропогенного навантаження з метою
втілення раціонального природокористування та збереження високого рівня біорізноманіття відповідно до 13-й та 15-й
цілей Програми сталого розвитку України.

Назва роботи (англ)
Scientific support for the protection and management of rare and economically important bird species wetlands of the AzovBlack Sea region of Ukraine in modern conditions of climatic trends and anthropogenic load in order to implement the rational
use of nature and maintaining a high level of biodiversity in accordance with the 13th and 15th goals of the Sustainable Program
development of Ukraine.

Мета роботи (укр)
Метою роботи є наукове забезпечення збереження рідкісних та раціонального використання господарсько-важливих
(ресурсних) видів птахів водно-болотних угідь Азово-Чорноморського регіону України в сучасних умовах кліматичних
змін та антропогенного впливу для сприяння втіленню раціонального природокористування та збереження високого
рівня біорізноманіття, відповідно до 13-й та 15-й цілей «Програми сталого розвитку України».

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to scientifically ensure the preservation of rare and rational use of economically important (resource)
species of wetland birds of the Azov-Black Sea region of Ukraine in modern conditions of climate change and anthropogenic
impact to promote the implementation of rational nature management and conservation of a high level of biodiversity, in
accordance with the 13th and 15th goals of the "Program sustainable development of Ukraine "
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і
безпечності, збереження біорізноманіття.

Експерти
Радченко Володимир Григорович (д. б. н., професор)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

05.2020 12.2020

Проміжний звіт

2

01.2021

Проміжний звіт

Збір та підготовка наявних даних щодо птахів водно-болотних угідь,
космічних знімків та гіс-даних щодо охоронюваних територій.
Аналіз зібраних даних та проведення польових досліджень з метою

12.2021

збору відсутньої інформації в межах Одеської області та західної
частини Миколаївської області.
Аналіз зібраних даних та проведення польових досліджень з метою

3

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

збору відсутньої інформації в межах Херсонської області та східної
частини Миколаївської області.

4

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

Аналіз зібраних даних та проведення польових досліджень з метою
збору відсутньої інформації в межах Запорізької та Донецькій областях.
Комп’ютерне моделювання подальших біотопічних змін та змін в
орнітокомплексі водно-болотних птахів за умов подальшої аридизації

5

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

клімату, розробка пропозицій щодо удосконалення охорони птахів та
раціонального використання ресурсних видів в умовах кліматичних
змін. Підготовка заключного звіту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 53.43.01.94, 87.35
Індекс УДК: 621.771:504, 504.062

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Акімов Ігор Андрійович (д. б. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Костюшин Василь Анатолійович (к. б. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Синявська І. О. (Тел.: +38 (096) 172-44-43)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

