Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100266
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5479
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1029

2022

1192

2023

1077

2024

1092

2025

1089

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00024360
Адреса: вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380445219277
E-mail: prezid@naas.gov.ua
WWW: http://naas.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий
селекційно-генетичний центр з вівчарства
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00497265
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Соборна, буд. 1, смт. Асканія-Нова, Чаплинський р-н., Херсонська обл., 75230, Україна
Телефон: 380553861655

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідити онтогенетичні особливості нових генотипів овець м’ясного напряму продуктивності

Назва роботи (англ)
To investigate the ontogenetic features of the sheep new genotypes which are meat direction productivity.

Мета роботи (укр)
Створити новий генофонд овець м’ясного напряму продуктивності для виробництва експортоорієнтованої ягнятини та
молодої баранини з використанням зарубіжного гене-тичного матеріалу – баранів спеціалізованих м’ясних порід.
Розробити селекційні прийоми та вимоги до технологічного забезпечення утримання овець м’ясного напряму
продуктивності.

Мета роботи (англ)
To create a new gene pool of meat direction productivity sheep for the production of export-oriented lamb meat and young
mutton using foreign genetic material - rams of specialized meat productivity breeds. To develop breeding methods and
requirements for the technological support of keeping the sheep with meat productivity.
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Породи тварин, Методичні документи
Галузь застосування: Сільське господарство. Тваринництво. Вівчарство.

Експерти

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

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

Дослідити онтогенетичні особливості нових генотипів овець м’ясного
напряму продуктивності.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.39.31
Індекс УДК: 636.32/.38

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Вороненко Володимир Іванович (к. с.-г. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Жарук Павло Григорович (к. с.-г. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Жарук Людмила Володимирівна (Тел.: +38 (067) 117-68-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

