Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103136
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 30
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

30

2. Замовник
Назва організації: Головне управління економіки Закарпатської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02741440
Адреса: Площа Народна, 4, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88008, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380312235303

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Науково-практичний медичний центр "Реабілітація" Міністерства охорони
здоров'я України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011835
Підпорядкованість: Мiнiстерство охорони здоров'я
Адреса: вул. Великокам'яна, 10, м. Ужгород, Ужгородський р-н., Закарпатська обл., 88000, Україна
Телефон: 380312637462
Телефон: 380312232460
E-mail: isl@rehab.uzhgorod.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Науково-обґрунтоване дослідження з розвитку перспективних курортних територій області, а також визначення
природних мінеральних вод, наявних на окремих туристичних маршрутах (на прикладі Закарпатського Туристичного
Шляху)

Назва роботи (англ)
Research-based investigation on the development of perspective resort territories of the region, as well as the definition of
natural mineral waters incidence within different tourist routes (on the example of the Transcarpathian Tourist Path)

Мета роботи (укр)
Аналітична оцінка та обґрунтування можливості розвитку перспективних курортних територій Закарпаття з визначенням
та фізико-хімічною характеристикою водопроявів природних мінеральних вод вздовж найбільш популярного
туристичного шляху області

Мета роботи (англ)
Analytical estimation and substantiation of possibilities for the development of perspective resort territories in Transcarpathia
with determination and physicochemical characteristics of natural mineral waters sources along the most popular tourist path
of the region
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розвиток оздоровчого туризму на основі
раціонального використання природних лікувальних факторів з метою первинної профілактики найбільш поширених
захворювань людини)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Організації, діяльність яких пов'язана з природними лікувальними факторами

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науково-обґрунтоване дослідження з розвитку перспективних
1

06.2019

12.2019

Остаточний звіт

курортних територій області, а також визначення природних
мінеральних вод, наявних на окремих туристичних маршрутах (на
прикладі Закарпатського Туристичного Шляху)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.61.19, 71.37.75
Індекс УДК: 553.7;553.78;553.776, 338.48.02; 796.5:658, 615.834-085.838(477.87)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лемко Іван Степанович (д. мед. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Лемко Іван Степанович (д. мед. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Гайсак М.О. (Тел.: +38 (031) 637-52-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

