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Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 7021.036
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

2184.553

2022

2310.852

2023

2525.631

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет міністрів
Телефон: 380442350981
Телефон: 380442262341
Телефон: (044) 239-66-72
Телефон: NAS.gov.ua
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут гідробіології Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417029
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: проспект Героїв Сталінграда, буд. 12, м. Київ, Київська обл., 04210, Україна
Телефон: 380444182232
Телефон: 380444193981
E-mail: post_mail@hydrobio.kiev.ua
WWW: http://hydrobio.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вплив деяких метеорологічних чинників на формування гідрохімічного режиму малих водойм урбанізованої території в
сучасних умовах

Назва роботи (англ)
Influence of some meteorological factors on formation of a hydrochemical regime of small reservoirs of the urbanized territory
in modern conditions

Мета роботи (укр)
Вивчення особливостей формування гідрохімічного режиму малих водойм урбанізованої території за зміни погодних
умов, що відбуваються останнім часом і пов’язані з кліматичними змінами, зокрема з підвищенням температури,
зниженням обсягів поверхневого стоку і рівня води, зростанням ролі підземного живлення тощо. Встановлення
причинно-наслідкових змін у формуванні гідрохімічного режиму у малих водоймах урбанізованої території та
обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення якості водного середовища як середовища мешкання гідробіонтів.

Мета роботи (англ)
Study of the peculiarities of the formation of the hydrochemical regime of small reservoirs in urban areas with recent changes in
weather conditions and climate change, including rising temperatures, declining surface runoff and water levels, increasing the
role of groundwater, etc. Establishment of causal changes in the formation of the hydrochemical regime in small reservoirs of
the urban area and substantiation of recommendations for improving the quality of the aquatic environment as a habitat for
aquatic organisms.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення стану навколишнього середовища
Галузь застосування: 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Експерти
Осадчий Володимир Іванович (д. геогр. н., член-кор.)
Хільчевский Валентин Кирилович (д. геогр. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

01.2021

12.2023

Остаточний звіт

Вплив деяких метеорологічних чинників на формування гідрохімічного
режиму малих водойм урбанізованої території в сучасних умовах

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 37.27.27, 70.27.17
Індекс УДК: 556.531.3/.4;556.541.3/.4;556.551.3/.4;556.561.3/.4, 556.531; 556.551, 504.06:556.114(28)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Афанасьєв Сергій Олександрович (д.б.н., член-кор.)
Керівники роботи:
Линник Петро Микитович (д.х.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Усов Олександр Євгенович (Тел.: +38 (044) 254-11-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

