Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103124
Відкрита
Дата реєстрації: 25-09-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 16459396
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, Київська обл., 04070, Україна
Телефон: 380444256059
Телефон: 380444636783
E-mail: vkd@ukma.edu.ua
WWW: https://www.ukma.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Сталий розвиток Північно-Західного Причорномор’я: оцінка потенційних загроз для довкілля та здоров’я населення,
викликаних антропогенним навантаженням та змінами клімату

Назва роботи (англ)
Sustainable development of the North-West Black Sea area: assessment of possible threats for environment and human health
caused by anthropogenic pressure and climate change

Мета роботи (укр)
Визначення та оцінка потенційних загроз для довкілля та здоров’я населення Північно-Західного Причорномор’я, які
спричинені зміною клімату та антропогенним навантаження

Мета роботи (англ)
Defining and assessment of possible threats for environment and human health of the North-West Black Sea area caused by
anthropogenic pressure and climate change
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали, Рекомендації для прийняття рішень та планування розвитку територій і
галузей
Галузь застосування: Охорона здоров’я. Інтегроване управління прибережними смугами

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Тенденції та особливості просторово-часових змін клімату Північно1

09.2019

09.2020

Проміжний звіт

Західного Причорномор’я за останні 100-120 років та прогноз і сценарії
його динаміки до 2050 року.
Тенденції та особливості показників захворюваності населення

2

10.2020

12.2021

Остаточний звіт

Північно-Західного Причорномор’я та їх залежність від антропогенних
та кліматичних чинників. Оцінка наявних та потенційних загроз
здоров’ю населення від змін клімату для стану довкілля.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.01.73.07, 87.24.37, 87.03.17.07
Індекс УДК: 61:314.44, 504.75, 504.054/.058, УДК 61:504.75 + 61:314.44 + 504.054/.058

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мелешевич Андрій Анатолійович
Керівники роботи:
Карамушка Віктор Іванович (к. б. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Костенко Т.А. (Тел.: +38 (044) 463-69-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

