Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002387
Відкрита
Дата реєстрації: 27-04-2022
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: 2401270
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1381.268
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

1381.268

2. Замовник
Назва організації: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43672853
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442482394

3. Виконавець
Назва організації: Національний природний парк "Гуцульщина"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26215347
Підпорядкованість: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів
Адреса: вул. Дружби, буд. 84, м. Косів, Косівський р-н., Івано-Франківська обл., 78600, Україна
Телефон: 380675099957
Телефон: 380347823709
Телефон: 380347849568

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Літопис природи. Том 19

Назва роботи (англ)
The annals of the nature. Volume 19.

Мета роботи (укр)
Моніторинг екосистем. Збереження, охорона та відтворення рідкісних видів флори, грибів, фауни та аборигенних
домашніх видів тварин. Збереження Карпатських пралісів. Дослідження комплексних постійних пробних площ.
Збереження

матеріально-культурної

та

історико-археологічної

спадщини.

Структура,

динаміка

і

раціональне

використання ландшафтів Покутських Карпат. Відтворення рідкісних макроміцетів. Дослідження біологічно активних
речовин грибів. Збереження генофонду гуцульської породи коней. Відтворення рідкісних видів аборигенних деревних та
чагарникових рослин в природних екосистемах НПП "Гуцульщина". Дослідження біологічних та екологічних
особливостей інтродуцентів НПП "Гуцульщина". Флора НПП "Гуцульщина", її аналіз, шляхи збереження та охорони.
Переформування похідних деревостанів. Моніторинг лісів Косівщини. Борові та суборові типи лісу в українських
Карпатах: класифікація та доповнення.

Мета роботи (англ)
Ecosystem monitoring. Conservation, protection and reproduction of rare species of flora, fungi, fauna and aboriginal domestic
species. Preservation of Carpathian virgin forests. Research of complex permanent test areas. Preservation of material, cultural
and historical and archaeological heritage. Structure, dynamics and rational use of landscapes of the Pokut Carpathians.
Reproduction of rare macromycetes. Research of biologically active substances of fungi. Preservation of the gene pool of the
Hutsul horse breed. Reproduction of rare species of aboriginal tree and shrub plants in natural ecosystems of NPP
"Hutsulshchyna". Research of biological and ecological features of introducers of NPP "Hutsulshchyna". Flora of Hutsulshchyna
National Park, its analysis, ways of preservation and protection. Reshaping of derived stands. Monitoring of forests of Kosiv
region. Pine and sub-forest types in the Ukrainian Carpathians: classification and additions.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Збереження природного середовища, рідкісних видів флори, фауни, грибів, рослинних угруповань
і оселищ
Галузь застосування: Біологія. Екологія. Рекреація. Лісознавство і лісівництво. Географія. Мікологія

Експерти
Стефурак Юрій Петрович (к.б.н., с.н.с.)

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

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

Літопис природи. Том 19

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.51
Індекс УДК: 504.06(1/9); 504.06(100), 504.06(1/9); 504.06(100)4 50.2 72(091); 551,556,58,582,59,630,91

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стефурак Юрій Петрович (к.б.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Пасайлюк Марія Василівна (к.б.н.)

Відповідальний за подання документів: Пасайлюк Марія Василівна (Тел.: +38 (097) 409-53-40)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

