Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002443
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 120.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

120.000

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: Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук
Національної академії наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04778363
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вулиця Олеся Гончара, буд. 55-б, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380444820166
Телефон: 380444840485
E-mail: casre@casre.kiev.ua
WWW: http://www.casre.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Оцінка ризиків негативних змін навколишнього середовища за даними дистанційного зондування Землі

Назва роботи (англ)
Risk assessment of environmental disturbance using Earth observation data

Мета роботи (укр)
Метою проєкту є розробка теоретико-методологічної основи для оцінювання ризиків негативних змін навколишнього
середовища та вживання подальших заходів щодо запобігання соціально-економічних та кліматичних загроз, з
використанням різномасштабних даних дистанційного зондування Землі від багатьох джерел.

Мета роботи (англ)
The overall goal of the Project is the development of a framework to provide risk assessment of environmental disturbance and
subsequent responses to socio-economic and climate change threats, based on multisource and multiscale Earth observation
data.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

Експерти
Лукін Володимир Васильович (д. т. н., професор)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка теоретичної бази оцінювання ризиків негативних змін
1

06.2022 12.2022

Остаточний звіт

навколишнього середовища з використанням даних дистанційного
зондування Землі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 47.49.27
Індекс УДК: 621.396.967; 621.396.962

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Попов Михайло Олексійович (д. т. н., член-кор.)
Керівники роботи:
Станкевич Сергій Арсенійович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Козлова Анна Олександрівна (Тел.: +38 (093) 512-91-25)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

