Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200351
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2022
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: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442415580
E-mail: knuba@knuba.edu.ua
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна
Телефон: 380442415580
E-mail: knuba@knuba.edu.ua
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка науково-методичних рекомендацій із забезпечення належної якості очищення стічних вод і захисту водних
ресурсів

Назва роботи (англ)
Development of scientific and methodological recommendations to ensure the proper wastewater treatment quality and water
resources protection

Мета роботи (укр)
Науково-технічне обгрунтування технологічних рішень та їх вплив на навколишнє середовище, розробка методичних
рекомендації щодо покращення якості очищення стічних вод та захисту водних ресурсів

Мета роботи (англ)
Scientific and technical substantiation of the technological solutions and their impact on the environment, development of
methodological recommendations for improving the wastewater treatment quality and water resources protection
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: Методи, технології, методичні документи, аналітичні матеріали
Галузь застосування: водопровідно-каналізаційне господарство України

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

09.2022 09.2025

Остаточний звіт

Науково-технічне обгрунтування технологічних рішень, розробка
методичних рекомендації щодо впроваження якісної питної води

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 70.17.39, 70.25.10, 70.25.17, 70.25.18.05, 70.25.91, 70.25.09, 70.85.39.05, 87.19
Індекс УДК: 628.32, 628.3.033, 628.31, 628.1'17, 628.38, 628.3.034.2, 628.35, 504.4.054; 504.4.06, 629.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Куліков Петро Мусійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Хоружий Віктор Петрович (д.т.н.)

Відповідальний за подання документів: Величко Світлана Віталіївна (Тел.: +38 (067) 505-03-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

