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Відкрита
Дата реєстрації: 09-10-2019
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.): 51
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

25.5

2020

25.5

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектно-екологіческий консалтінг"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40466483
Адреса: вул. Каблукова, 5, оф. 22, м. Київ, Київська обл., 03065, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675364445

3. Виконавець
Назва організації: Національний транспортний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070915
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, м. Київ, Київська обл., 01010, Україна
Телефон: 380442808203
E-mail: general@ntu.edu.ua
WWW: http://www.ntu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи природоохоронних дозволів в Україні для формування концепції
єдиного екологічного дозволу

Назва роботи (англ)
Recommendations for extending environmental permits in Ukraine to ensure a single environmental permit

Мета роботи (укр)
Розробити концепцію єдиного екологічного дозволу та рекомендації щодо удосконалення системи природоохоронних
дозволів для її впровадження в Україні

Мета роботи (англ)
To develop a concept of a single environmental permit and recommendations for improving the system of environmental
permits for its implementation in Ukraine
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Удосконалення системи природоохоронних дозволів в Україні

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз літературних джерел та науково-методичних підходів щодо
1

09.2019

12.2019

Проміжний звіт

особливостей процедур видачі природоохоронних дозволів на
здійснення господарської діяльності та охарактеризувати існуючий
міжнародний досвід
Рекомендації щодо удосконалення системи природоохоронних

2

01.2020

05.2020

Остаточний звіт

дозволів для впровадження моделі єдиного екологічного дозволу в
ліцензійно-дозвільній системі України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 43.01.06
Індекс УДК: 520

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитриченко Микола Федорович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Хрутьба Вікторія Олександрівна (д. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Коломієць Сергій Валерійович (Тел.: +38 (093) 937-07-68)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

