Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103057
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
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
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50.254
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

50.254

2. Замовник
Назва організації: Гукливська сільська рада Воловецького району Закарпатської області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04349350
Адреса: 89140, Закарпатська обл., Воловецький район, село Гукливий, будинок 200
Підпорядкованість:
Телефон: 03136-33222

3. Виконавець
Назва організації: Львівська національна академія мистецтв
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071027
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кубійовича, 38, м. Львів, Львівська обл., 79011, Україна
Телефон: 0322761482
E-mail: artacademy@mail.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Виготовлення науково-проектної документації (додаткові роботи) по об'єкту: "Реставрація пам'ятки архітектури ХVІІІ
ст..(ох.№186) - дерев'яної церкви Святого Духа в с. Гукливий Воловецького району Закарпатської області"

Назва роботи (англ)
Production of scientific and design documentation for additional works «Restoration of the monument of architecture of the
XVIII century (s. n. №186) - wooden church of the Holy Spirit in the village Huklyvyy of Volovets district of Transcarpathian
region»

Мета роботи (укр)
Виготовлення науково-проектної документації (додаткові роботи) по об'єкту: "Реставрація пам'ятки архітектури ХVІІІ
ст..(ох.№186) - дерев'яної церкви Святого Духа в с. Гукливий Воловецького району Закарпатської області", що включає
складання кошторису-калькуляції (об'єм - 0,875 тис. м3), складання реставраційного завдання. (об'єм - 0,875 тис. м3),
виготовлення робочих креслень реставрації пам'ятки (об'єм - 0,875 тис. м3), складання локальних кошторисів на
реставраційні роботи, підготовка зведеного кошторису.

Мета роботи (англ)
Production of scientific and design documentation for additional works «Restoration of the monument of architecture of the
XVIII century (s. n. №186) - wooden church of the Holy Spirit in the village Huklyvyy of Volovets district of Transcarpathian
region», which includes drawing up an estimate-calculation (volume - 0,875 thousand m3), drawing up a restoration task
(volume - 0,875 thousand m3), making working drawings of restoration of the monument (volume - 0,875 thousand m3),
preparation of local estimates for restoration works, preparation of the consolidated estimate.
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
Галузь застосування: Мистецтвознавство, реставрація

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виготовлення науково-проектної документації (додаткові роботи) по
1

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

об'єкту: "Реставрація пам'ятки архітектури ХVІІІ ст..(ох.№186) дерев'яної церкви Святого Духа в с. Гукливий Воловецького району
Закарпатської області"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 13.61.25
Індекс УДК: 069.44

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Одрехівський Володимир Васильович (к. мист., професор)
Керівники роботи:
Демцюх Едуард Григорович

Відповідальний за подання документів: Мельник Іван Андрійович (Тел.: +38 (032) 276-52-97)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

