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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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 8.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Одеський державний екологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26134086
Адреса: вул. Львівська, буд. 15, м. Одеса, Одеська обл., 65016, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380482636209
Телефон: 380482326735
Телефон: 380482427767
E-mail: info@odeku.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський державний екологічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26134086
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Львівська, буд. 15, м. Одеса, Одеська обл., 65016, Україна
Телефон: 380482636209
Телефон: 380482326735
Телефон: 380482427767
E-mail: info@odeku.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Біокліматичний потенціал земель сільськогосподарського призначення України в умовах змін клімату

Назва роботи (англ)
Bioclimatic potential of agricultural lands of Ukraine in the conditions of climate change

Мета роботи (укр)
Метою виконання НДР є оцінка впливу кліматичних змін на біокліматичний потенціал орних земель України, а також
впливу змінених агрокліматичних ресурсів на формування потенціальної продуктивності с.-г. культур, розробка
рекомендацій стосовно зміни структури посівних площ в Поліссі, Лісостепу та Степу України.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to assess the impact of climate change on the bioclimatic potential of arable lands of Ukraine, as
well as the impact of changed agroclimatic resources on the formation of potential productivity of agriculture. crops,
development of recommendations for changing the structure of sown areas in Polissya, Forest-Steppe and Steppe of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Рекомендації з врахування змін клімату будуть передані в Український гідрометеорологічний центр
для впровадження в систему агрометеорологічного забезпечення сільського господарства.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка рекомендацій стосовно зміни структури посівних площ,
1

04.2022

12.2025

Остаточний звіт

оцінка (через зерновий баланс) ефективності рекомендацій зі зміни
структури посівних площ.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.29.05
Індекс УДК: 631:551.50; 631:551.58

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тучковенко Юрій Степанович (д.геогр.н., професор)
Керівники роботи:
Польовий Анатолій Миколайович (д.геогр.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Зоріна Ю.В. (Тел.: +38 (048) 785-27-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

