Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200603
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.): 517.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

517.500

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: Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04372342
Підпорядкованість: Національна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Обухівська, буд. 135, м. Київ, 03164, Україна
Телефон: 380444237461
E-mail: info@ifr.com.ua
WWW: http://ifr.com.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка стану запасів водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах та Дніпровсько-Бузькій гирловій системі на 2023
рік. Розробка оптимальних режимів їх рибогосподарської експлуатації

Назва роботи (англ)
Assessment of the state of stocks of aquatic biological resources in inland water bodies and the Dnieper-Bug estuary system for
2023. Development of optimal modes of their fishery exploitation

Мета роботи (укр)
Визначення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у внутрішніх водних об'єктах загальнодержавного значення на
2023 р. та розробка заходів щодо підвищення ефективності їх рибогосподарської експлуатації

Мета роботи (англ)
Determination of allowable catch volumes of aquatic biological resources in inland water bodies of national importance for 2023
and development of measures to increase the efficiency of their fisheries exploitation
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Рибне господарство

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначення оптимальних обсягів зариблення, вилову та характеристик
1

07.2022

12.2022

Остаточний звіт

промислового навантаження на водні біоресурси протягом
промислового сезону 2023 р.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.33.33
Індекс УДК: 597, 597(282.247.32):639.2.052.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грициняк Ігор Іванович (д. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Бузевич Ігор Юрійович (д.б.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Бузевич І.Ю. (Тел.: +38 (067) 498-08-80)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

