Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113865
Відкрита
Дата реєстрації: 15-11-2021
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 165.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

165.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет харчових технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070938
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Володимирська, буд. 68, м. Київ, 01601, Україна
Телефон: 380442895472
Телефон: 380442879333
E-mail: info@nuft.edu.ua
WWW: https://nuft.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та
морських біотопів

Назва роботи (англ)
The microbially-coated microplastics in neustonic water-air interphase and their environmental impacts on aquatic biotops

Мета роботи (укр)
Мета роботи – вивчити концентрацію та властивості мікробно-зв’язаного мікропластику в нейстоні міжфазної поверхні
вода-повітря та дослідити його вплив на довкілля річкових та морських біотопів.

Мета роботи (англ)
The aim of research is to study the concentration and properties of the microbially-coated microplastics in neustonic water-air
interface and their environmental impacts on aquatic biotops
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Харчова та переробна промисловість, агропромисловий комплекс, сільське господарство

Експерти
Ладанюк Анатолій Петрович (д.т.н., професор)

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

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні водаповітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.19.15
Індекс УДК: 504.4.054; 504.4.064, 504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Токарчук Сергій Володимирович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Стабніков Віктор Петрович (д. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Гук Лариса Миколаївна (Тел.: +38 (099) 253-48-58)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

