Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200279
Відкрита
Дата реєстрації: 16-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380362633209
Телефон: 380362633098
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, буд. 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 380362633209
Телефон: 380362633098
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Геоекологічні дослідження придатності місцевої мінеральної сировини - органогених вапняків, глауконітових пісків,
цеоліт-смектитових туфів - для санації забруднених ділянок водойм та суходолу України

Назва роботи (англ)
Geoecological studies of the suitability of local mineral raw materials – organogenic limestones, glauconite sands, zeolitesmectite tuffs – for remediation of contaminated areas of water bodies and land of Ukraine

Мета роботи (укр)
Наукове обгрунтування економічно доцільних екотехнологій санації ділянок водойм і суходолу місцевими природними
мінеральними речовинами задля збереження і відтворення природних ресурсів України, приведення їх до екологічно
безпечного стану для життя і здоров’я населення

Мета роботи (англ)
Scientific substantiation of economically feasible eco-technologies for remediation of water bodies and land with local natural
minerals for the preservation and reproduction of natural resources of Ukraine, bringing them to an environmentally safe state
for life and health of the population
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: статті, тези
Галузь застосування: геологія, охорона природних ресурсів, водне господарство, сільське господарство, гірничо-добувна
галузь

Експерти
Сондак Василь Володимирович (д. б. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Геоекологічні дослідження придатності місцевої мінеральної
1

06.2022 06.2025

Остаточний звіт

сировини - органогених вапняків, глауконітових пісків, цеолітсмектитових туфів - для санації забруднених ділянок водойм та
суходолу України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 39.19.31, 70.01, 39.01.94
Індекс УДК: 911.52, 556.18; 626/627, 91:504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мошинський Віктор Степанович (д.с.-г.н., професор)
Керівники роботи:
Мельничук Віктор Григорович (д.геол.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Куницький С.О. (Тел.: +38 (096) 219-50-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

