Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103395
Відкрита
Дата реєстрації: 23-07-2020
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 102.811
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

102.811

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтуся"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31148154
Адреса: вул. Лікувальна, 1, смт. Верхнє Синьовидне, Сколівський р-н., Львівська обл., 82613, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380674431234
E-mail: naftusia.skoliv@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012125
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна
Телефон: 380487280653
Телефон: 380487286241
WWW: http://www.kurort.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обгрунтування та розробка довідки про кондиції на етапі переоцінки експлуатаційних запасів на мінеральні води
Верхньосиньовидненського родовища (ділянка Верхньосиньовидненська)

Назва роботи (англ)
Justification and development of a certificate of condition on the stage of re-evaluation of operational resources for mineral
waters of the Verhnesinevidne deposit (section of the Verhnesinevidnensky)

Мета роботи (укр)
Обгрунтування кондиційних меж фізико-хімічного складу мінеральних вод родовища при підрахунку експлуатаційних
запасів

Мета роботи (англ)
Justification of the conditional limits of the physico-chemical composition of the mineral waters of the field when calculating
operational reserves
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: розроблення Довідки про кондиції
Галузь застосування: виробництво фасованих мінеральних вод

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обгрунтування та розробка довідки про кондиції на етапі переоцінки
1

04.2020 09.2020

Остаточний звіт

експлуатаційних запасів на мінеральні води
Верхньосиньовидненського родовища (ділянка
Верхньосиньовидненська)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.31.31
Індекс УДК: 615.32, 615.327.001.18(477.83)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабов Костянтин Дмитрович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Бабов Костянтин Дмитрович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Захарченко Євген Анатолійович (Тел.: +38 (048) 230-17-41)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

