Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200793
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2022
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: 2701040
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 176.490
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

176.490

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

3. Виконавець
Назва організації: Ярошевич Олексій Євгенович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 2390105073
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Малишко, буд. 29, кв. 45, м. Київ, 02192, Україна
Телефон: 380442091208

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Агрегація масивів поверхневих вод у рамках впровадження державного моніторингу вод (код за ДК 015-97 І.1 05
«Дослідження та розробки в галузі географічних наук»; ДК 021:2015 – 73110000-6 «Дослідницькі послуги»)

Назва роботи (англ)
Aggregation of surface water bodies within the framework of the implementation of state water monitoring (code DK 015-97 I.1
05 "Research and development in the field of geographical sciences"; DK 021:2015 - 73110000-6 "Research services")

Мета роботи (укр)
Агрегація масивів поверхневих вод виконується для збільшення відсотку охоплення моніторингом масивів поверхневих
вод та поширення результатів оцінки екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод у рамках впровадження
Порядку здійснення державного моніторингу вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №
758, та передбаченого вимогами Водної Рамкової директиви ЄС.

Мета роботи (англ)
Aggregation of surface water bodies is carried out to increase the percentage of coverage of surface water bodies by monitoring
and dissemination of the results of the assessment of the ecological and chemical status of surface water bodies within the
framework of the implementation of the Procedure for the state water monitoring, approved by the Resolution of the Cabinet of
Ministers of Ukraine dated 19.09.2018 No. 758, and provided for by the requirements of the EU Water Framework Directive.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: Раціональне використання та управління водними ресурсами, моніторинг якості поверхневих вод

Експерти
Ярошевич Олексій Євгенович (к. геогр. н.)

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

08.2022 10.2022

Проміжний звіт

2

11.2022

Остаточний звіт

12.2022

Збір вихідної інформації, опрацювання карт, ранжування МПВ за
дескрипторами агрегації
Підготовка шейп-файлів агрегованих МПВ, підготовка карт та
заключного звіту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.59.31, 23.04.08
Індекс УДК: 351.82:556.18,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ярошевич Олексій Євгенович (к. геогр. н.)
Керівники роботи:
Ярошевич Олексій Євгенович (к. геогр. н.)

Відповідальний за подання документів: Мудра Катерина Володимирівна (Тел.: +38 (067) 983-06-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

