Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002409
Відкрита
Дата реєстрації: 28-04-2022
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.): 10.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Перша українська газонафтова компанія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36050166
Адреса: Проспект Перемоги, буд. 74, м. Київ, 03113, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442255570

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)
Проведення наукової екологічної експертизи та погодження наукового обґрунтування зміни меж ландшафтного
заказника місцевого значення "Бориславський"

Назва роботи (англ)
Carrying out of scientific ecological examination and coordination of the scientific substantiation of change of borders of
landscape reserve of local value "Borislavsky"

Мета роботи (укр)
Проведення аналізу наукової відповідності та обґрунтованості запропонованих змін меж ландшафтного заказника
"Бориславський"

Мета роботи (англ)
Analysis of scientific compliance and validity of the proposed changes in the boundaries of the landscape reserve "Borislavsky"
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
Проведення наукової екологічної експертизи та погодження наукового
1

03.2022 12.2022

Остаточний звіт

обґрунтування зміни меж ландшафтного заказника місцевого значення
"Бориславський"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.47.11, 37.01.94
Індекс УДК: , 550.3:504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Данилик Іван Миколайович (д. б. н., пров.н.с.)
Керівники роботи:
Кагало Олександр Олександрович (к. б. н., с.н.с.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

