Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200675
Відкрита
Дата реєстрації: 05-08-2022
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.): 22.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

22.800

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Профеколог"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39297106
Адреса: вул. Дмитра Коряка, буд. 3, к. 217, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380662558706
E-mail: profekolog@ukr.net

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії
медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011858
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Попудренка, буд. 50, м. Київ, 02660, Україна
Телефон: 380445597373
Телефон: 380445594754
Телефон: 380445599090
WWW: http://www.health.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для комплексу
будівель та споруд №1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Глобинський
м’ясомолочний комплекс», розташованого за адресою: Україна,Полтавська область, Кременчуцький район за межами
населеного пункту (с. Петрівка) на території Глобинської міської територіальної громади

Назва роботи (англ)
Scientific sanitary-epidemiological assessment of the materials "Justification of the size of the sanitary-protective zone for the
complex of buildings and structures No. 1 LIMITED LIABILITY COMPANY "SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE
"GLOBYNSKY MEAT-DAIRY COMPLEX", located at the address: Ukraine, Poltava region, Kremenchutskyi district outside
settlement (Petrivka village) on the territory of Globynska urban territorial community

Мета роботи (укр)
Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для комплексу будівель та споруд №1 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОМОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС»,
розташованого за адресою: Україна,Полтавська область, Кременчуцький район за межами населеного пункту (с. Петрівка)
на території Глобинської міської територіальної громади

Мета роботи (англ)
Justification of the size of the sanitary-protective zone for the complex of buildings and structures No. 1 LIMITED LIABILITY
COMPANY "SCIENTIFIC AND PRODUCTION ENTERPRISE "GLOBYNSKY MEAT-DAIRY COMPLEX", located at the address:
Ukraine, Poltava region, Kremenchutskyi district outside settlement (Petrivka village) on the territory of Globynska urban
territorial community
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: 73.10

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування
розміру санітарно-захисної зони для комплексу будівель та споруд №1
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО1

08.2022 12.2022

Остаточний звіт

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБИНСЬКИЙ М’ЯСОМОЛОЧНИЙ
КОМПЛЕКС», розташованого за адресою: Україна,Полтавська область,
Кременчуцький район за межами населеного пункту (с. Петрівка) на
території Глобинської міської територіальної громади

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.17
Індекс УДК: 504.3.054; 504.3.06

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сердюк Андрій Михайлович
Керівники роботи:
Турос Олена Ігорівна (д.мед.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Петросян Аріна Агасіївна (Тел.: +38 (044) 292-13-67)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

