Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102963
Відкрита
Дата реєстрації: 03-09-2019
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: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 256
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

256

2. Замовник
Назва організації: Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38557581
Адреса: вул. Винниченка, 18, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380322354022

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" Інституту археології Національної академії
наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13800937
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. В. Винниченка, 24, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Телефон: 0322603311
E-mail: ras91@ukr.net
WWW: http://ras.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Попередні археологічні дослідження (шурфування) під час комплексної реставрації Монастирського храму з дзвіницею –
пам’ятки архітектури національного значення XV-XVIII ст. (охор. № 407) в смт. Підкамінь Бродівського району Львівської
області

Назва роботи (англ)
Prior archaeological studies (probe excavation sounding) by the complex restauration of the Monastery church and bell tower in
town Pidkamin (Lviv region, Brody district) – 15th-18th centuries architectural monument of the national cultural heritage
(№407)

Мета роботи (укр)
Проведення попередніх археологічних досліджень (шурфування) в межах внутрішнього подвір’я колишнього монастиря
домініканців в смт. Підкамінь Бродівського району Львівської області, де передбачені реставраційні роботи за проектом
«Комплексна реставрація Монастирського храму з дзвіницею – пам’ятки архітектури національного значення ХV-ХVІІІ ст.»

Мета роботи (англ)
The task involves conducting archaeological studies (probe excavation sounding) in the inner yard of former Dominican
monastery in town Pidkamin (Lviv region, Brody district) designated for the renovation works according to the project “Complex
restauration of the Monastery church and bell tower in town Pidkamin (Lviv region, Brody district) – 15th-18th centuries
architectural monument of the national cultural heritage (№407)”
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Охорона та використання об'єктів культурної
спадщини - відомих та нововідкритих пам'яток історії та археології)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науковий звіт
Галузь застосування: 72.20

Експерти
Стеблій Наталія Ярославівна (к. і. н., н.с)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

06.2019

12.2019

Остаточний звіт

Попередні археологічні дослідження (шурфування) та написання звіту
за результатами дослідження

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.61.25, 03.41, 03.41.01
Індекс УДК: 069.44, 902, 902, 069.44+902.03, 903.47

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Осаульчук Олег Миколайович
Керівники роботи:
Сілаєв Олександр Миколайович

Відповідальний за подання документів: Осаульчук Олег Миколайович (Тел.: +38 (097) 777-91-91)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

