Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000176
Відкрита
Дата реєстрації: 12-01-2022
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: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2766.246
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

899.212

2023

922.082

2024

944.952

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут загальної енергетики Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04589627
Підпорядкованість: Президія національної академії наук України
Адреса: вул. Антоновича, буд. 172, м. Київ, 03150, Україна
Телефон: 380442201682
Телефон: 380442201671
Телефон: 380674081672

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Напрями декарбонізації електроенергетики та енергоємних галузей промисловості України відповідно до вимог
вітчизняної екологічної політики та міжнародних зобов’язань

Назва роботи (англ)
Directions of decarbonization of electric power and energy-intensive industries of Ukraine in accordance with the requirements
of domestic environmental policy and international obligations

Мета роботи (укр)
Формування напрямів та визначення доцільних обсягів впровадження заходів і технологій з декарбонізації в
електроенергетиці та енергоємних галузях промисловості України для забезпечення виконання вимог вітчизняного
екологічного законодавства та міжнародних екологічних зобов’язань

Мета роботи (англ)
Formation of directions and determination of expedient volumes of implementation of measures and technologies on
decarbonization in the electric power and energy-intensive industries of Ukraine to ensure compliance with the requirements of
domestic environmental legislation and international environmental obligations
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Енергетика та енергоефективність
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Виробництво електричної енергії, найбільш енергоємні промислові виробництва

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Напрями декарбонізації електроенергетики та енергоємних галузей
1

01.2022

12.2024

Остаточний звіт

промисловості України відповідно до вимог вітчизняної екологічної
політики та міжнародних зобов’язань

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 44, 87.15.04.07
Індекс УДК: 620.9,

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кулик Михайло Миколайович (д.т.н., акад.)
Керівники роботи:
Станиціна Валентина Володимирівна (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Станиціна В.В. (Тел.: +38 (046) 294-67-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

