Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103377
Відкрита
Дата реєстрації: 15-07-2020
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: 2401040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 196.1
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

196.1

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство водних ресурсів України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37472104
Адреса: вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Підпорядкованість: Міністерство екології та природних ресурсів України
Телефон: 380442353192
E-mail: scwm@scwm.gov.ua
WWW: http://scwm.gov.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: 380444193981
Телефон: 380444182232
E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua
WWW: http://hydrobio.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Визначення референційних умов басейну р. Вісла

Назва роботи (англ)
Determination of reference conditions of the Visla River basin

Мета роботи (укр)
Метою науково-дослідної роботи є встановлення референційних умов для масивів поверхневих вод району басейну річки
Вісла у рамках впровадження Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19.09.2018 № 758 та передбачено вимогами Водної Рамкової директиви ЄС. Референційні умови є
початковими величинами для встановлення граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного
стану масиву поверхневих вод.

Мета роботи (англ)
he purpose of the research is to establish reference conditions for surface water massifs in the Visla River Basin within the
implementation of the Procedure for State Water Monitoring, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 19.09.2018
№ 758 and provided by the requirements of the EU Water Framework Directive. Reference conditions are the initial values for
setting the limit values of classes and are used to determine the ecological status of the surface water massif
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: проєкт розділу Плану управління річковим басейном р. Вісла «Референційні умови» для
поліпшення стану навколишного природного середовища

Експерти

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

07.2020

09.2020

Проміжний звіт

2

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

Збір вихідних матеріалів, огляд історичних даних спостережень.
Польові дослідження дескрипторів елементів якості
Обробка результатів польових досліджень, їх аналіз та опрацювання.
Підготовка звітних матеріалів, розділу Плану управління річковим
басейном Вісли

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.35.33
Індекс УДК: 574.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Афанасьєв Сергій Олександрович (д. б. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Лєтицька Олена Миколаївна

Відповідальний за подання документів: Лєтицька Олена Миколаївна (Тел.: +38 (067) 378-04-39)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

