Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102733
Відкрита
Дата реєстрації: 29-07-2019
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
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 95.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

95.5

2. Замовник
Назва організації: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38739037
Адреса: вул. Стрийська, 98, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380322387383
E-mail: envir@loda.gov.ua
WWW: http://deplv.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний лісотехнічний університет України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070996
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, Львівська обл., 79057, Україна
Телефон: 380322378094

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка проектів створення обєктів природно-заповідного фонду: лісових заказників місцевого значення "Солотвина",
"Заріччя", "Розгірче", "Рудно"

Назва роботи (англ)
"Development of projects that creates the objects of the natural reserve fund: forest reserves of local significance" Solotvyna ","
Zarichchia "," Rozhirche "," Rudno "

Мета роботи (укр)
Мета роботи: розробка проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду: лісових заказників місцевого значення
«Солотвина», «Заріччя», «Розгірче», «Рудно»для збереження біотичного різноманіття; охорони рідкісних і типових видів
місцевої флори; обмеження антропогенного навантаження на природні комплекси.

Мета роботи (англ)
The purpose of work: development of projectsfor the creation the objects of the naturereservefund: forestreserves of
localsignificance "Solotvyna", "Zarychchia", "Rozhirche", "Rudno" forconservation of theirbioticdiversity; protection of rare and
typicalspecies of localflora; limitation of anthropogenicimpactonnaturalecosystems.
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: Поліпшення стану навколишнього середовища
Галузь застосування: Створення обєктів природно-заповідного фонду

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка проектів створення обєктів природно-заповідного фонду:
1

08.2019

11.2019

Остаточний звіт

лісових заказників місцевого значення "Солотвина", "Заріччя",
"Розгірче", "Рудно"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.31
Індекс УДК: 502.4; 502.7, 502.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лавний Василь Володимирович (д. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Крамарець Володимир Олександрович (к. с.-г. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Гронь І.І. (Тел.: +38 (032) 258-42-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

