Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200764
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3.000

2023

3.000

2024

3.000

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)
Дослідження відповідності значення ІЗА екологічному стану атмосферного повітря міста

Назва роботи (англ)
Study of the correspondence of the value of API to the ecological state of the city atmospheric air

Мета роботи (укр)
Визначення відповідності екологічного стану атмосферного повітря значенням індексів забруднення атмосферного
повітря (ІЗА), які розраховані за нормативною методикою.

Мета роботи (англ)
Determining the compliance of the atmospheric air ecological state with the value of the air pollution indices (API), which are
calculated according to the regulatory methodology.
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: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Охорона атмосферного повітря

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз міжнародного досвіду оцінки стану атмосферного повітря за
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

допомогою інтегральних показників. Правове забезпечення
використання інтегрального показника забруднення атмосфери (ІЗА) у
ЄС і Україні.
Розрахунок індексів забруднення атмосферного повітря (ІЗА) м. Одеса

2

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

за даними вимірів мережі постів спостереження за забрудненням.
Визначення внеску окремих хімічних домішок в забруднення
атмосферного повітря м. Одеса.

3

01.2024

12.2024

Остаточний звіт

Розробка рекомендацій щодо розрахунку і використання ІЗА як
інтегрального показника екологічного стану атмосферного повітря.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.15.05.19, 87.17.15, 87.17.91
Індекс УДК: 504.3.054:614.71, 504.3.054; 504.3.064, 504.3.054(1/9); 504.3.064(1/9)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тучковенко Юрій Степанович (д.геогр.н., професор)
Керівники роботи:
Владимирова Олена Геннадіївна (к. геогр. н., доц.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

