Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112772
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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 технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921
Адреса: проспект Перемоги, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442367989
Телефон: 380442044862
E-mail: mail@kpi.ua
WWW: https://kpi.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070921
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Перемоги, буд. 37, м. Київ, 03056, Україна
Телефон: 380442367989
Телефон: 380442044862
E-mail: mail@kpi.ua
WWW: https://kpi.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження впливу концентрацій забруднюючих речовин на організм людини в приміщенні

Назва роботи (англ)
Research of influence of concentrations of pollutants on a human body indoors

Мета роботи (укр)
Мета, яка зараз стоїть перед Україною – створити нову систему моніторингу, цілі і задачі якої будуть кардинально
відрізнятися від попередніх часів, і стане основним інструментом захисту здоров’я населення від негативного впливу
забруднення навколишнього середовища.

Мета роботи (англ)
The goal now facing Ukraine is to create a new system monitoring, the goals and objectives of which will be radically different
from the previous ones times, and will be the main tool to protect public health from negative impact of environmental pollution.
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: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Екологічний моніторинг

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

08.2021

10.2022

Проміжний звіт

Проміжний

2

10.2022

12.2022

Остаточний звіт

Остаточний

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 58.01.94.53
Індекс УДК: 504.064.3:621.039, 504.064.3:621.039

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Згуровський Михайло Захарович (д.т.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Івасенко Віталій Михайлович
Морозова Ірина Володимирівна

Відповідальний за подання документів: Івасенко Віталій Михайлович (Тел.: +38 (097) 946-14-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

