Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200242
Відкрита
Дата реєстрації: 13-06-2022
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: 3601070
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 150.879
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

47.767

2023

50.299

2024

52.814

2. Замовник
Назва організації: Міністерство юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00015622
Адреса: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380443642393
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua
WWW: https://minjust.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02883096
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Смоленська, буд. 6, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380442002910
Телефон: 380442002911
E-mail: info@kndise.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка методики експертного визначення показників якості природних поверхневих та зворотних (стічних) вод
інструментально-лабораторними методами

Назва роботи (англ)
Development of a methodology for expert determination of quality indicators of natural surface and reverse (waste) waters
using instrumental and laboratory methods

Мета роботи (укр)
Метою НДР є розробка методики проведення експертних досліджень з визначення показників якості зворотних (стічних)
вод, а також вод природних водних об’єктів сучасними інструментально-лабораторними методами з використанням
лабораторної бази інституту з дотриманням вимог чинного вітчизняного та міжнародного законодавства, керівних
нормативних документів та стандартів.

Мета роботи (англ)
The research work aims to develop a methodology for conducting expert studies to determine the quality indicators of reverse
(waste) waters, as well as waters of natural water bodies using modern instrumental and laboratory methods using the institute's
laboratory facilities in compliance with the requirements of current domestic and international legislation, guiding regulatory
documents and standards.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Експерти
Богачова Олена Віталіївна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка методики експертного визначення показників якості
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

природних поверхневих та зворотних (стічних) вод інструментальнолабораторними методами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.85.31
Індекс УДК: 343.98

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рувін Олександр Григорович (д. ю. н.)
Керівники роботи:
Копаниця Олексій Борисович

Відповідальний за подання документів: Колонюк Віктор Петрович (Тел.: +38 (044) 200-29-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

