Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114031
Відкрита
Дата реєстрації: 24-11-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 48.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

48.000

2. Замовник
Назва організації: Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01038909
Адреса: вул. Родини Крушельницьких, буд. 14, м. Львів, Львівська обл., 79017, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство водних ресурсів України
Телефон: 380322999277
Телефон: 380322762998

3. Виконавець
Назва організації: Ярошевич Олексій Євгенович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 2390105073
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Малишко, буд. 29, кв. 45, м. Київ, 02192, Україна
Телефон: 380442091208

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Економічний аналіз водокористування басейну Вісли

Назва роботи (англ)
Economic analysis per Vistula River Basin

Мета роботи (укр)
Здійснити економічний аналіз розвитку території басейну Вісли через характеристику сучасного водокористування
(комунальне господарство, промислове водокористування, водокористування у сільському господарстві та транспорті).
Також здійснити прогноз потреб у воді основних галузей економіки регіону. Роботу необхідно виконати для майбутнього
використання отриманих результатів при підготовці Плану управління річковим басейном Вісли.

Мета роботи (англ)
Carry out an economic analysis of the development of the Vistula basin through the characteristics of modern water use
(utilities, industrial water use, water use in agriculture and transport). Also forecast the water needs of the main sectors of the
region's economy. The work needs to be done for the future use of the results obtained in the preparation of the Vistula River
Basin Management Plan.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Сфера управління водними ресурсами

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

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

Повне виконання робіт згідно ТЗ

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 70, 06.35.35
Індекс УДК: 556.18; 626/627, 33:303.7; 330.44

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ярошевич Олексій Євгенович (к. геогр. н.)
Керівники роботи:
Ярошевич Олексій Євгенович (к. геогр. н.)

Відповідальний за подання документів: Ярошевич Олексій Євгенович (Тел.: +38 (067) 983-06-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

