Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112849
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 36.470
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

36.470

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22676945
Адреса: вул. Северина Потоцького, буд. 36, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61115, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380572937044
Телефон: 380577174635

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології
МОЗ України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02012125
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я України
Адреса: пров. Лермонтовський, буд. 6, м. Одеса, Одеська обл., 65014, Україна
Телефон: 380487280653
Телефон: 380487286241
WWW: http://www.kurort.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання мінеральної води "Печаєвська" (негазованої),
фасованої в скло-пляшки об'ємом 0,75 L і 0,5 L (продовження попередніх досліджень)

Назва роботи (англ)
Biomedical justification of the shelf life for the use of mineral water "Pechaevskaya" (non-carbonated), packaged in glass bottles
with a volume of 0,75 L and 0,5 L (continuation of previous studies)

Мета роботи (укр)
Надати

медико-біологічне

обґрунтування

терміну

придатності

до

споживання

мінеральної

води

"Печаєвська"

(негазованої) (продовження попередніх досліджень)

Мета роботи (англ)
Provide biomedical justification of the shelf life for the use of mineral water "Pechaevskaya" (non-carbonated) (continuation of
previous studies)
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: обґрунтування терміну придатності до споживання
Галузь застосування: 15.98.11

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання
1

03.2021

11.2021

Остаточний звіт

мінеральної води "Печаєвська" (негазованої), фасованої в скло-пляшки
об'ємом 0,75 L і 0,5 L (продовження попередніх досліджень)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.60
Індекс УДК: 615.8, 615.327.015.15:663.64.059](477.54)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабов Костянтин Дмитрович (д. мед. н., професор)
Керівники роботи:
Бабов Костянтин Дмитрович (д. мед. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Арабаджи М. В. (Тел.: +38 (066) 927-58-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

