Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104997
Відкрита
Дата реєстрації: 19-11-2020
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.): 246.743
У тому числі по роках (тис. грн.):
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2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Дікергофф Цемент Україна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04880386
Адреса: вул. Пирогівський шлях, буд. 26, м. Київ, Київ, 03083, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380445361943
E-mail: e-mail: info@interdez.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний лісотехнічний університет України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070996
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Генерала Чупринки, буд. 103, м. Львів, Львівська обл., 79057, Україна
Телефон: 380322378094
Телефон: 380322377988
E-mail: nltu@ukr.net
WWW: https://nltu.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розрахунок втрат та збитків лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням лісових земель і чагарників, а
також їх лісівничо-таксаційної та матеріально-грошової оцінок кварталів № 6-7, 12-13 площею 31,9468 га, що перебувають
у постійному користуванні ДП "Рівненське лісове господарство". Здолбунівського лісництва на території Здолбунівського
району Рівненської області

Назва роботи (англ)
Calculation of losses and losses of forestry production, caused by withdrawals of forest lands and shrubs, as well as their
silvicultural assessment and material and monetary valuation of quarters № 6-7, 12-13 with an area of 31.9468 ha, which are
permanent members of SE "Rivne Forestry" Zdolbuniv forestry in the Zdolbuniv district of Rivne region.

Мета роботи (укр)
Розрахувати збитки лісогосподарського виробництва, спричинені вилученням лісових земель і чагарників, а також їх
лісівничо-таксаційної та матеріально-грошової оцінок, що перебувають у користуванні ДП "Рівненське лісове
господарство" Здолбунівського лісництва

Мета роботи (англ)
Calculate the losses of forestry production caused by the withdrawal of forest lands and shrubs, as well as their forestry
assessment and material and monetary estimates, which are in use by SE "Rivne Forestry" Zdolbuniv Forestry.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розрахунки лісогосподарського виробництва)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Лісове господарство

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розрахунок втрат та збитків лісогосподарського виробництва,
спричинених вилученням лісових земель і чагарників, а також їх
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Остаточний звіт

лісівничо-таксаційної та матеріально-грошової оцінок кварталів № 6-7,
12-13 площею 31,9468 га, що перебувають у постійному користуванні
ДП "Рівненське лісове господарство". Здолбунівського лісництва на
території Здолбунівського району Рівненської області

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47.31
Індекс УДК: 630*5/6;630*:528.44;630*:504.064.3;630*006.063, 630*22

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Лавний Василь Володимирович (д. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Король Микола Михайлович

Відповідальний за подання документів: Часковська Н.І. (Тел.: +38 (003) 258-42-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

