Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200602
Відкрита
Дата реєстрації: 26-07-2022
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: 2804030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 382.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

382.500

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство меліорації та рибного господарства України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37472282
Адреса: вул. Січових Стрільців, буд. 45-а, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Телефон: 380444866243
E-mail: darg@darg.gov.ua
WWW: http://darg.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського
рибного господарства та океанографії"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32404836
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики та продовольства України
Адреса: вул. Мечнікова, буд. 132, м. Одеса, Одеська обл., 65028, Україна
Телефон: 380487310424
E-mail: jugniro@meta.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об´єктах північно-західного Причорномор´я (пониззя р.
Дністер та Дністровський лиман, р. Дунай, Тилігульський лиман, Березанський лиман, Кучурганське водосховище) для
визначення можливих лімітів і прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів та розробка оптимальних режимів їх
рибогосподарської експлуатації (Дослідження)

Назва роботи (англ)
Assessment of the state of reserves of aquatic biological resources in the inland water bodies of the northwestern Black Sea
region (below the Dniester and Dniester estuary, the Danube, Tyligulsky estuary, Berezansky estuary, Kuchurgan reservoir) to
determine possible limits and forecasts of allowable catch of aquatic biological resources and development of optimal modes of
their fishery exploitation (Research)

Мета роботи (укр)
Забезпечення здійснення раціонального використання запасів водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських
водних об’єктах (їх частинах) загальнодержавного значення північно-західного Причорномор’я, як цінної сировинної бази
для рибної промисловості, а також здійснення рибальства на засадах сталого невиснажливого природокористування.

Мета роботи (англ)
Ensuring the rational use of aquatic bioresources in internal fishing water bodies (parts thereof) of national importance in the
northwestern Black Sea region, as a valuable raw material base for the fishing industry, as well as the implementation of fishing
on the basis of sustainable, tireless nature management.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: раціональне природокористування
Галузь застосування: рибне господарство

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об´єктах
північно-західного Причорномор´я (пониззя р. Дністер та
1

07.2022

12.2022

Остаточний звіт

Дністровський лиман, р. Дунай, Тилігульський лиман, Березанський
лиман, Кучурганське водосховище) для визначення можливих лімітів і
прогнозів допустимого вилову водних біоресурсів та розробка
оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації (Дослідження)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 69.31
Індекс УДК: 639.2.06/.09

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Смірнов Денис Вікторович
Керівники роботи:
Смірнов Денис Вікторович

Відповідальний за подання документів: Черніков Геннадій Борисович (Тел.: +38 (097) 219-93-31)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

