Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200599
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.): 157.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

157.500

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 та екології моря
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32298061
Підпорядкованість: Державне агентство меліорації і рибного господарства України
Адреса: вул. Консульська, буд. 8, м. Бердянськ, Бердянський р-н., Запорізька обл., 71118, Україна
Телефон: 380615336604
E-mail: azovnauka@ukr.net
WWW: http://irem.org.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науковий супровід двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва України у сфері рибного
господарства у тому числі з міжнародними організаціями: ГКРС, CACFish, НАФО, ККАМЛР (Дослідження)

Назва роботи (англ)
Scientific support of bilateral and multilateral international cooperation of Ukraine on fishery, including within international
organizations GFCM, CACFish, NAFO, CCAMLR (Research)

Мета роботи (укр)
Забезпечення наукового обґрунтування позиції України в рамках діяльності міжнародних рибогосподарських та
природоохоронних організацій, зокрема Генеральної комісії з питань рибальства у Середземному та Чорному морях
(ГКРС), Комісії з рибальства та аквакультури в регіоні Центральної Азії та Кавказу (CACFish), Організації з рибальства у
Північно-Західній Атлантиці (НАФО) та Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР).

Мета роботи (англ)
Providing a scientific basis for Ukraine's position in the framework of international fisheries and environmental organizations, in
particular the General Commission for Fisheries in the Mediterranean and Black Seas (GFCМ), the Central Asia and the Caucasus
Fisheries and Aquaculture Commission (CACFish), the Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) and the Antarctic
Marine Living Conservation Commission (CCAMLR).
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Галузь рибного господарства України

Експерти
Кулик Петро Васильович (к. б. н., с.н.с.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукове забезпечення участі українських представників у заходах
ККАМЛР, НАФО, ГКРС, CACFish (за наявності відповідних заходів).
Участь у засіданнях науково-консультативних органів. Підготовка
наукових матеріалів для формування позиції України щодо
1

07.2022

09.2022

Проміжний звіт

встановлення лімітів та визначення квот вилучення водних
біоресурсів, впровадження заходів регулювання промислової
діяльності та режимів рибальства у конвенційних районах
міжнародних рибогосподарських організацій. Підготовка планів та
програм науково-дослідних робіт та участь у виконанні дво- та
багатосторонніх науково-дослідних робіт.
Підготовка наукових матеріалів для формування позиції та захисту
інтересів України в рамках ГКРС. Безпосередня участь у діяльності
наукових робочих органів міжнародних глобальних та регіональних
рибогосподарських організацій ГКРС, CACFish, НАФО, ККАМЛР.

2

10.2022

12.2022

Остаточний звіт

Забезпечення наукового супроводу промислової діяльності суден
флоту рибного господарства України відповідно до вимог міжнародних
договорів. Наукове забезпечення участі українських представників у
заходах ККАМЛР, НАФО, ГКРС, CACFish (за наявності відповідних
заходів). Участь у засіданнях науково-консультативних органів.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 69.01.17
Індекс УДК: 639.2/.3.009(100)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дем'яненко Костянтин Володимирович (к.б.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Дем'яненко Костянтин Володимирович (к.б.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Гетманенко Вікторія Дмитрівна (Тел.: +38 (050) 137-60-00)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

