Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103328
Відкрита
Дата реєстрації: 09-07-2020
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1183
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

183

2021

250

2022

250

2023

250

2024

250

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
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геологічних наук НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417182
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. О. Гончара 55-б, м. Київ, Київська обл., 01054, Україна
Телефон: 380444869446
Телефон: 380444869334
WWW: http://igs-nas.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукове обґрунтування просторового розподілу аномальних проявів водню у приповерхневому шарі грунтів
нафтогазоносних регіонів України.

Назва роботи (англ)
Scientific substantiation of the spatial distribution of anomalous manifestations of hydrogen in the near-surface layer of soils of
oil and gas regions of Ukraine.

Мета роботи (укр)
Наукове обґрунтування приповерхневих скупчень водню та прогнозування ділянок перспективних для його подальших
пошуків та розвідки.

Мета роботи (англ)
Scientific substantiation of near-surface hydrogen accumulations and forecasting of promising areas for its further search and
exploration.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії
Галузь застосування: Результати науково-дослідної роботи будуть використані з метою обґрунтування приповерхневих
скупчень водню та прогнозування ділянок, перспективних для його подальших пошуків та розвідки.

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2020 12.2020

Проміжний звіт

Вивчення та аналіз світового досвіду і наукових розробок з виявлення
водневих скупчень.
Обґрунтування представницьких ділянок для проведення полігонних
польових досліджень. Збір, систематизація та аналіз літературних і

2

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

фондових матеріалів щодо геолого-тектонічної будови
представницьких ділянок. Полігонні експедиційні геолого-термоатмогеохімічні дослідження у межах вибраних ділянок. Попередня
обробка результатів, одержаних на дослідних ділянках.
Регіональні полігонні експедиційні геолого-термо-атмогеохімічні

3

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

дослідження у межах вибраних полігонів. Попередня обробка
результатів, одержаних на дослідних полігонах.
Детальні полігонні експедиційні геолого-термо-атмогеохімічні

4

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

дослідження. Комплексна обробка одержаних результатів та наукове
обґрунтування оптимального комплексу приповерхневих методів
досліджень.
Розробка рекомендацій по застосуванню комплексу СТАГТ для

5

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

вирішення пошуково-розвідувальних задач. Складання заключного
звіту з комплектом графічних та текстових додатків

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.53.21, 38.59.17, 62.09.29
Індекс УДК: 553.982.2;553.981.2;553.981.6, 550.812;622.015/.016, 573.6.086.835:661.9

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Гожик Петро Федосійович (д. геол. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Багрій Ігор Дмитрович (д. геол. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Аксьом С.Д. (Тел.: +38 (044) 486-14-25)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

