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Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
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.): 58.877
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

58.877

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Владо"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 33466343
Адреса: вул. Зарічна, буд. 3-б, с. Східниця, Дрогобицький р-н., Львівська обл., 82391, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380324848346

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012125
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: пров. Лермонтовський, буд. 6, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна
Телефон: 380487280653
Телефон: 380487286241
WWW: http://www.kurort.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Дослідження динаміки клініко-функціональних показників у хворих з найбільш розповсюдженими захворюваннями
внутрішніх органів під впливом внутрішнього застосування мінеральної води свр. № 1с Східницького родовища смт.
Східниця Дрогобицького району Львівської області

Назва роботи (англ)
Study of the dynamics of clinical and functional parameters in patients with the most common diseases of the internal organs
under the influence of internal use of mineral water svr. № 1s of Skhidnytsia deposit of the village of Skhidnytsia, Drohobych
district, Lviv region

Мета роботи (укр)
Розробити Інструкцію з внутрішнього застосування мінеральної води свр. № 1с Східницького родовища у лікувальній
практиці

Мета роботи (англ)
To make the Instruction on internal use of mineral water svr. № 1s of Skhidnytsia deposit in medical practice
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Впровадження нових технологій та обладнання для
якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: санаторно-курортне лікування

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

05.2021

07.2021

Остаточний звіт

Клінічні дослідження МВ свр. № 1с Східницького родовища при
внутрішньому застосуванні

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.15.13
Індекс УДК: 614.4;616-084

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабов Костянтин Дмитрович
Керівники роботи:
Бабов Костянтин Дмитрович

Відповідальний за подання документів: Мазуренко О,А. (Тел.: +38 (048) 232-82-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

