Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103477
Відкрита
Дата реєстрації: 31-07-2020
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.): 440
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

440

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство рибного господарства України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37472282
Адреса: вул. Січових Стрільців, 45 а, м. Київ, Київська обл., 04053, Україна
Підпорядкованість: Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Телефон: 380444866243
E-mail: darg@dkrg.gov.ua
WWW: http://darg.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут рибного господарства та екології моря
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32298061
Підпорядкованість: Державне агентство рибного господарства України
Адреса: Консульська, 8, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71118, Україна
Телефон: 380615336604
E-mail: azovnauka@ukr.net
WWW: http://irem.org.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка стану запасів водних біоресурсів в Азовському та Чорному морях для визначення можливих лімітів і прогнозів
допустимого вилову водних біоресурсів і розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації на 2021 рік
(дослідження)

Назва роботи (англ)
Assessment of the state of aquatic bioresources in the Azov and Black Seas to determine possible limits and forecasts of
allowable catch of aquatic bioresources and development of optimal modes of their fishery exploitation for 2021 (research)

Мета роботи (укр)
Забезпечити стабільний вилов Україною водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну, як цінної сировинної бази
для рибної промисловості, а також, в рамках цієї основної мети, та забезпечити здійснення рибальства на основах
раціонального природокористування.

Мета роботи (англ)
Ensuring stable catching of aquatic bioresources of the Azov-Black Sea basin by Ukraine as a valuable raw material base for the
fishing industry, as well as, within this main goal, and ensuring the implementation of fisheries on the basis of rational nature
management.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Галузь рибного господарства України

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Збір та обробка первинної біологічної інформації щодо стану
популяцій водних біоресурсів в Азовському та Чорному морях.
1

07.2020

09.2020

Проміжний звіт

Розробка Наукового обґрунтування для визначення лімітів та прогнозів
допустимого вилову водних біоресурсів в Азовському та Чорному
морях на 2021 рік.
Збір та обробка первинної біологічної інформації щодо стану

2

10.2020

12.2020

Проміжний звіт

популяцій водних біоресурсів в Азовському та Чорному морях.
Рекомендації щодо регулювання рибальства та раціональної
експлуатації водних біоресурсів у зазначених водних об'єктах.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 69.09.09
Індекс УДК: 639.2.053.7(26)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ізергін Леонід Владиславович (к. б. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Ізергін Леонід Владиславович (к. б. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Россинська Ангеліна Василівна (Тел.: +38 (061) 533-66-04)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

