Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002540
Відкрита
Дата реєстрації: 13-05-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5400.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

2600.000

2023

2800.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

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

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Геологічні дослідження для пом'якшення та адаптації до зміни клімату в Україні

Назва роботи (англ)
Geological research to mitigate and adapt to climate change in Ukraine

Мета роботи (укр)
Геологічне обґрунтування заходів з пом'якшення та адаптації до зміни клімату в Україні в частині управління ґрунтовими
водами та використання підземного простору для захоронення парникових газів та зберігання стійких енергоносіїв.

Мета роботи (англ)
Geological substantiation of measures to mitigate and adapt to climate change in Ukraine in terms of groundwater management
and the use of underground space for greenhouse gas disposal and storage of sustainable energy sources.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Геологія, промисловість

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Визначення стану підземних вод та тенденцій його зміни під впливом
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

зміни клімату, та встановлення критеріїв відбору геологічних об’єктів,
перспективних для ізоляції діоксиду вуглецю та стійких енергоносіїв
Прогноз еволюції стану підземних вод під впливом зміни клімату та

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

визначення потенціалу надр України для захоронення вуглекислого
газу та зберігання стійких енергоносіїв

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.15.17, 52.13.41, 38.49.17, 38.51.17, 38.61, 38.63
Індекс УДК: 552.147, , 553.3/.4.078 , 553.6.078; 553.5.078; 553.8.078; 553.91.078 , 556.3; 553.7 , 624.131.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шехунова Стелла Борисівна (д. геол. н., професор, академік НАНУ)
Керівники роботи:
Шестопалов Вячеслав Михайлович (д. геол. н., професор, академік НАНУ)

Відповідальний за подання документів: Охоліна Тетяна Вячеславівна (Тел.: +38 (093) 764-94-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

