Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103485
Відкрита
Дата реєстрації: 29-07-2020
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.): 168.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

53.88

2021

114.62

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

3. Виконавець
Назва організації: Інститут гідробіології Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417029
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: проспект Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, Київська обл., 04210, Україна
Телефон: 380444182232
Телефон: 380444193981
E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua
WWW: http://hydrobio.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Моніторинг стану водних екосистем в зоні впливу, відновлення та експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками)

Назва роботи (англ)
Monitoring of the state of aquatic ecosystems in the zone of influence, restoration and operation of deep-water shipping
(according to hydrobiological indicators)

Мета роботи (укр)
Проведення робіт з моніторингу стану водних екосистем в зоні впливу відновлення та експлуатації ГСХ (за
гідробіологічними показниками); визначення екологічного стану водних екосистем згідно вимог Водної Рамкової
Директиви ЄС; розробка рекомендацій щодо удосконалення системи моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море; розробка
рекомендацій щодо мінімізації впливу ГСХ Дунай – Чорне море на прісноводні екосистеми.

Мета роботи (англ)
Carrying out of works on monitoring of a condition of water ecosystems in a zone of influence of restoration and operation of a
deep-water vessel course (on hydrobiological indicators); determination of the ecological status of aquatic ecosystems in
accordance with the requirements of the EU Water Framework Directive; development of recommendations for improving the
monitoring system of the deep waterway Danube - Black Sea; development of recommendations for minimizing the impact of
the deep-sea vessel Danube - Black Sea on freshwater ecosystems.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: рекомендації щодо удосконалення системи моніторингу та мінімізації впливу гідротехнічного
будівництва на прісноводні екосистеми
Галузь застосування: 73.10.1. Дослідження і розробки в галузі природничих наук, 45.2.40. Будівництво водних споруд

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення робіт з моніторингу стану водних екосистем в зоні впливу
відновлення та експлуатації ГСХ (за гідробіологічними показниками);
визначення екологічного стану водних екосистем згідно вимог Водної
1

07.2020

08.2021

Остаточний звіт

Рамкової Директиви ЄС; розробка рекомендацій щодо удосконалення
системи моніторингу ГСХ Дунай – Чорне море; розробка рекомендацій
щодо мінімізації впливу ГСХ Дунай – Чорне море на прісноводні
екосистеми.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.35.15
Індекс УДК: 574.2, [(574.5.502.1):627](282.243.7.05/282.5)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Афанасьєв Сергій Олександрович (д. б. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Ляшенко Артем Володимирович

Відповідальний за подання документів: Усов Олександр Євгенович, Зоріна-Сахарова Катерина Євгенівна (Тел.: +38 (095)
618-14-10)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

