Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102846
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 78
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

78

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Расава"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22810254
Адреса: вул. Леніна 223, м. Корсунь-Шевченківський, Корсунь-Шевченківський р-н., Черкаська обл., 19400, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380976757115

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)
Гідроекологічні дослідження Стеблівського водосховища та розробка рекомендацій щодо поліпшення його стану

Назва роботи (англ)
Hydro-ecological researches of Steblivsky reservoir and development of recommendations for improvement of its condition

Мета роботи (укр)
Провести комплексні дослідження гідроекологічного стану Стеблівського водосховища та розробити рекомендації щодо
його поліпшення та запобігання виникнення негативного впливу водосховища на екологічний стан р. Рось у нижньому
б’єфі.

Мета роботи (англ)
To carry out complex researches of the hydro-ecological state of the Steblivsky reservoir (nd develop recommendations for its
improvement and prevention of the occurrence of a negative impact of the reservoir on the environmental state of the Ros'
River below downstream the dam.
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: Методи, теорії
Галузь застосування: Охорона навколишнього природного середовища, раціональне природокористування

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

07.2019

10.2019

Остаточний звіт

Польові гідроекологічні дослідження Стеблівського водосховища та р.
Рось у нижньому б’єфі. Лабораторна обробка відібраного матеріалу.

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:
Юришинець Володимир Іванович

Відповідальний за подання документів: Усов Олександр Євгенійович (Тел.: +38 (044) 419-30-75)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

