Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200751
Відкрита
Дата реєстрації: 02-09-2022
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: 2.7 - інше (науково-технічні послуги)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 10.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Радехівське лісомисливське господарство"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00992378
Адреса: вул. Витківська, буд. 26, м. Радехів, Радехівський р-н., Львівська обл., 80200, Україна
Підпорядкованість: Державний комітет лісового господарства України
Телефон: 380325521561

3. Виконавець
Назва організації: Інститут екології Карпат Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05540066
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Козельницька, буд. 4, м. Львів, Львівська обл., 79026, Україна
Телефон: 380322707430
Телефон: 380322700146
E-mail: ekoinst@mail.lviv.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Надання послуг з підготовки експертного висновку на наукове обґрунтування зміни категорії об'єктів природнозаповідного фонду на території лісового фонду ВВП "Надлісництво Буськ"

Назва роботи (англ)
Provision of services for the preparation of an expert opinion on the scientific justification of the change in the category of
objects of the nature reserve fund on the territory of the forest fund of the GDP "Nadlisnittvo Busk"

Мета роботи (укр)
Підготовка експертного висновку на наукове обґрунтування зміни категорії об'єктів природно-заповідного фонду на
території лісового фонду ВВП "Надлісництво Буськ"

Мета роботи (англ)
Preparation of an expert opinion on the scientific justification of the change in the category of objects of the nature reserve fund
on the territory of the forest fund of the GDP "Busk Superintendency"
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Охорона природи

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Надання послуг з підготовки експертного висновку на наукове
1

08.2022 12.2022

Остаточний звіт

обґрунтування зміни категорії об'єктів природно-заповідного фонду на
території лісового фонду ВВП "Надлісництво Буськ"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 68.47, 68.47.94
Індекс УДК: 630, 630*907.1;630*:504.06:539.16

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Данилик Іван Миколайович (д. б. н., старший науковий співробітник)
Керівники роботи:
Ященко Павло Тихонович (к.б.н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Білонога В.М. (Тел.: +38 (032) 270-30-50)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

