Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100404
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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: 6591060
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 2340
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування
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468
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468
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468
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468

2025

468

2. Замовник
Назва організації: Національна академія аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 0002436
Адреса: , м. Київ, 03022, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 281-06-07
Телефон: 266-32-84
E-mail: prezid@ukr.net

3. Виконавець
Назва організації: Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00496952
Підпорядкованість: Нацiональна академія аграрних наук України
Адреса: вул. Грушевського, буд. 5, с. Оброшине, Пустомитівський р-н., Львівська обл., 81115, Україна
Телефон: 380322396170
Телефон: 380322396265
E-mail: inagrokarpat@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження особливостей гомеостазу органічної й неорганічної складової навколоплідної рідини у корів та його зв'язок
зі станом фізичних ознак новонародженого плоду

Назва роботи (англ)
Investigation of the peculiarities of homeostasis of organic and inorganic components of amniotic fluid in cows and its
connection with the state of physical signs of the newborn fetus

Мета роботи (укр)
За визначеними параметрами співвідношень маси і концентрації органічної та неорганічної складової навколоплідної
рідини корів розробити методологію оцінювання особливостей їх гомеостазу в системі "середовище - речовина" й
обгрунтувати його зв'язок з фізичними ознаками сформованого і народженого плоду

Мета роботи (англ)
According to certain parameters of the ratio of mass and concentration of organic and inorganic components of amniotic fluid
in cows to develop a methodology for assessing the features of their homeostasis in the system "environment - substance" and
justify its relationship with the physical characteristics of the formed and born fetus
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Методичні документи
Галузь застосування: Сільське господарство. Відтворення тварин

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження особливостей гомеостазу органічної й неорганічної
1

01.2021

12.2025

Остаточний звіт

складової навколоплідної рідини у корів та його зв'язок зі станом
фізичних ознак новонародженого плоду

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62
Індекс УДК: [573.6.086.83+577.21]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Стасів Олег Федорович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Максимюк Василь Михайлович

Відповідальний за подання документів: Когут Марія Іванівна (Тел.: +38 (096) 646-45-77)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

