Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103003
Відкрита
Дата реєстрації: 23-06-2020
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: 6541050
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

200

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417259
Підпорядкованість: Президія нацiональної академії наук України
Адреса: проспект Академіка Палладіна , 32, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Телефон: 0444240112
Телефон: 0444502520
E-mail: earth@igph.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Системне виявлення та регіональний аналіз розломних структур - провідників парникових газів, деталізація і оцінка
окремих структур глибинного походження

Назва роботи (англ)
Systematic detection and regional analysis of fault structures — greenhouse gas conductors, detailing and evaluation of
individual structures of deep origin

Мета роботи (укр)
Оцінка ролі ендогенної складової у загальному обсязі парникових газів та оконтурення тектонічних структур, що
сприяють їх концентрації чи вивільненню за комплексом геофізичних даних.

Мета роботи (англ)
Estimation of the role of the endogenous component in the total volume of greenhouse gases and contouring of tectonic
structures that contributeto the ir concentration or release accordingto a set of geophysical data
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 73 геофізика

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Системне виявлення та регіональний аналіз розломних структур 1

05.2020 12.2020

Остаточний звіт

провідників парникових газів, деталізація і оцінка окремих структур
глибинного походження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.19.19
Індекс УДК: 551.14:550.83;551.24:550.83, 550.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Старостенко Віталій Іванович (д. ф.-м. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Старостенко Віталій Іванович (д. ф.-м. н., професор, акад.)

Відповідальний за подання документів: Фещенко Тетяна Євгеніївна (Тел.: +38 (044) 424-31-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

