Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112851
Відкрита
Дата реєстрації: 07-09-2021
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: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 495.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

495.000

2. Замовник
Назва організації: Державна організація "Резиденція Синьогора"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31075296
Адреса: вул. Зарічна, буд. 4, с. Гута, Богородчанський р-н., Івано-Франківська обл., 77745, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380347133641
Телефон: 380347133647

3. Виконавець
Назва організації: Громадська організація "Екологіф"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43856187
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Хіміків, буд. 5-б, кв. 113, с. Угринів, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77423, Україна
Телефон: 380502509709

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

Проект організації території Національного природного парку "Синьогора", охорона, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об'єктів

Назва роботи (англ)
Project of territory organization of the National Natural Park "Synogora", protection, reproduction and recreational use of its
natural complexes and objects.

Мета роботи (укр)
Визначення і обґрунтування заходів, які передбачається здійснити протягом п'яти років, щодо провадження діяльності,
охорони, відтворення та використання природних комплексів та об’єктів, а також визначення та обґрунтування стратегії
розвитку національного природного парку «Синьогора» на десять років.

Мета роботи (англ)
Identification and justification of measures to be implemented within five years, for the activities, protection, reproduction and
use of natural complexes and objects, as well as definition and justification of the development strategy of the National Nature
Park "Synogora" for ten years.
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: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Проект оргнанізації
Галузь застосування: Природоохоронна діяльність

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення проекту організації території національного природного
1

08.2021

12.2021

Остаточний звіт

парку «Синьогора», охорони, відтворення та рекреаційного
використання його природних комплексів і об’єктів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.31.93
Індекс УДК: 502.4(477)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Заморока Андрій Михайлович (к.б.н., доц.)
Керівники роботи:
Заморока Андрій Михайлович (к.б.н., доц.)
Шпарик Віктор Юрійович (к. б. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Шпарик В.Ю. (Тел.: +38 (050) 913-70-32)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

