Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200842
Відкрита
Дата реєстрації: 17-09-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 22.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

22.800

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Івано-Франківськцемент"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00292988
Адреса: вул. Н. Яремчука, буд. 1, с. Ямниця, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77422, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380342583712
Телефон: 380342583717
Телефон: 380342583763

3. Виконавець
Назва організації: Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії
медичних наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011858
Підпорядкованість: Національна академія медичних наук України
Адреса: вул. Попудренка, буд. 50, м. Київ, 02660, Україна
Телефон: 380445597373
Телефон: 380445594754
Телефон: 380445599090
WWW: http://www.health.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для кар’єру
Медуховського родовища гіпсів, мергелів і вапняків площею 64,2 га Приватного акціонерного товариствa "ІваноФранківськцемент", який знаходиться в Галицькому районі Івано-Франківської області, на південно-східній околиці с.
Медуха і за 8,5 км на північний схід від міста Галич

Назва роботи (англ)
Scientific sanitary-epidemiological assessment of the materials "Justification of the size of the sanitary-protective zone for the
quarry of the Medukhovo deposit of gypsum, marl and limestone with an area of 64.2 hectares of the PRIVATE JOINT-STOCK
COMPANY "IVANO-FRANKIVSKCEMENT", which is located in the Halytsky district of the Ivano-Frankivsk region, in the south the eastern outskirts of the village Medukha and 8.5 km to the northeast from the city of Halych

Мета роботи (укр)
Обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для кар’єру Медуховського родовища гіпсів, мергелів і вапняків площею
64,2 га Приватного акціонерного товариствa "Івано-Франківськцемент", який знаходиться в Галицькому районі ІваноФранківської області, на південно-східній околиці с. Медуха і за 8,5 км на північний схід від міста Галич

Мета роботи (англ)
Justification of the size of the sanitary-protective zone for the quarry of the Medukhovo deposit of gypsum, marl and limestone
with an area of 64.2 hectares of the PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "IVANO-FRANKIVSKCEMENT", which is located in the
Halytsky district of the Ivano-Frankivsk region, in the south - the eastern outskirts of the village Medukha and 8.5 km to the
northeast from the city of Halych
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: 73.10

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Наукова санітарно-епідеміологічна оцінка матеріалів «Обґрунтування
розміру санітарно-захисної зони для кар’єру Медуховського родовища
1

06.2022 12.2022

Остаточний звіт

гіпсів, мергелів і вапняків площею 64,2 га Приватного акціонерного
товариствa "Івано-Франківськцемент", який знаходиться в Галицькому
районі Івано-Франківської області, на південно-східній околиці с.
Медуха і за 8,5 км на північний схід від міста Галич

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 87.17
Індекс УДК: 504.3.054; 504.3.06

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сердюк Андрій Михайлович
Керівники роботи:
Турос Олена Ігорівна (д.мед.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Петросян Аріна Агасіївна (Тел.: +38 (044) 292-13-67)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

