Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113965
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Подільський державний аграрно-технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22769675
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Шевченка, буд. 13, м. Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський р-н., Хмельницька обл., 32300, Україна
Телефон: 380384968350
Телефон: 380671400578
Телефон: 380384968316
E-mail: main@pdatu.edu.ua
WWW: http://www.pdatu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Епізоотологічний моніторинг, удосконалення діагностики, лікування та профілактики інфекційних та інвазійних хвороб
тварин, у тому числі зоонозів в західному регіоні України

Назва роботи (англ)
Epizootological monitoring, improvement of diagnostics, treatment and prevention of infectious and invasive diseases of
animals, including zoonoses in the western region of Ukraine

Мета роботи (укр)
Моніторинг заразних хвороб тварин, удосконалення методів діагностики, лікування та їх профілактики з урахуванням
регіональних особливостей епізоотичного процесу

Мета роботи (англ)
Monitoring of infectious animal diseases, improvement of methods of diagnosis, treatment and their prevention taking into
account regional features of epizootic process
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження нових технологій для якісного
ветеринарного обслуговування і лікування тварин, попередження зоонозів та запогіння захворюванню людей)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії, Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Ветеринарна медицина

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Аналіз окремих інфекційних та інвазійних хвороб тварин, у тому числі
зоонозів в західному регіоні України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.41.53, 68.41.55
Індекс УДК: 619:616.9-036.22; 619:616.9, 619:576.89; 619:616.995.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Іванишин Володимир Васильович (доктор економічних наук, професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Левицька Вікторія Андріївна (д. вет. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Левицька Вікторія Андріївна (Тел.: +38 (067) 381-20-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

