Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200560
Відкрита
Дата реєстрації: 19-07-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

3. Виконавець
Назва організації: Білоцерківський національний аграрний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493712
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: пл. Соборна, буд. 8/1, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09100, Україна
Телефон: 380446353544
Телефон: 380446351288
E-mail: pk_bnau@ukr.net
WWW: http://www.btsau.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Біопродутивність руслових водойм лісостепової зони України

Назва роботи (англ)
Bioproduction of channel reservoirs of the Forest-Steppe Zone of Ukraine

Мета роботи (укр)
Дослідити природні біопродукційні можливості екосистем руслових водойм, їх вплив на якість водних мас пов'язаних із
ними водотоків, а також – значимість у збереженні локального біорізноманіття водойм

Мета роботи (англ)
Investigate the natural bio-production capabilities of channel reservoir ecosystems, their impact on the quality of the water
bodies of watercourses connected to them, as well as their importance in preserving the local biodiversity of reservoirs
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Пропозиції виробництву, статті, патенти, впровадження, дисертації та
дипломні роботи
Галузь застосування: Гідробіологія, водне господарство

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1. Вивчення вітчизняних та зарубіжних літературних джерел за темою
1

07.2022

06.2023

Проміжний звіт

дослідження. 2. Дослідження природної рибопродуктивності руслових
ставів р. Рось.
1. Вивчення структурних особливостей вищої водної рослинності

2

07.2023

06.2024

Проміжний звіт

русловивих ставів. 2. Вивчення структурних особливостей нищої
водної рослинності русловивих ставів
1. Дослідження впливу рибогосподарського навантаження на

3

07.2024

06.2025

Проміжний звіт

гідробіологічний режим руслових водойм. 2. Дослідження впливу
рибогосподарського навантаження на біорізноманіття руслових ставів.
1. Аналіз впливу антропогенного навантаження на біорізноманіття

4

07.2025

06.2026

Проміжний звіт

досліджуваних водойм. 2. Аналіз впливу антропогенного навантаження
на гідрологічні режими досліджуваних водойм."

5

07.2026

12.2027

Остаточний звіт

1. Наукове обґрунтування шляхів оптимізації процесів збереження
біорізноманіття та біопродуктивності руслових водойм.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 69, 69.25.19, 69.25.01, 69.25.03
Індекс УДК: 639.2/.3; 664.95, 639.3.053.7, 639.03, 639.3:574.55, 639.3:631.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шуст Олена Анатоліївна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Куновський Юрій Володимирович (к. с.-г. н.)

Відповідальний за подання документів: Ластовська Ірина Олександрівна (Тел.: +38 (096) 506-06-33)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

