Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103143
Відкрита
Дата реєстрації: 27-09-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 599.9
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

599.9

2. Замовник
Назва організації: Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05517729
Адреса: вул. Реміснича, 19, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14000, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380462669490
Телефон: 380462243189
E-mail: gkh@chernigiv-rada.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: ДП "НДЦ "Охоронна археологічна служба України" Інституту Археології НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31467214
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, Київська обл., 04210, Україна
Телефон: 380444197377

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Охоронні археологічні дослідження на об'єкті «Реконструкція об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та
санітарного стану водойми №3 в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові»

Назва роботи (англ)
Protective archaeological research at the object "Reconstruction of the object "Ecological improvement of the hydrological
regime and sanitary status of reservoir No. 3 in the area of Striletska Str. in Chernihiv»

Мета роботи (укр)
Охоронні археологічні дослідження об'єктів археологічної спадщини в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові з метою
всебічного вивчення історії племен і народів давніх епох - етно-культурного складу населення, рівня виробництва і
розвитку, виробничих відносин і соціального устрою, духовної культури, вірувань, мистецтва тощо. Узагальнення
отриманої інформації та складання науково-інформаційної бази даних.

Мета роботи (англ)
Protective archaeology research of the archaeological heritage objects on the territory Striletska Str. in Chernihiv for the
purpose of comprehensive study of the history of tribes and peoples of the ancient ages - the ethno-cultural composition of the
population, the level of production and development, production relations and social structure, spiritual culture, beliefs, art, etc.
Summarizing the information received and compiling a scientific information database.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Дослідження та охорона об'єктів археологічної
спадщини)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Науковий звіт
Галузь застосування: 72.20

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

09.2019

03.2020

Остаточний звіт

Археологічні дослідження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 03.41
Індекс УДК: 902, 902, 902

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Корвін-Піотровський Антон Олексійович
Керівники роботи:
Терпиловський Ростислав Всеволодович (д. і. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Панікарський Антон Валерійович (Тел.: +38 (044) 337-59-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

