Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113927
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2.7 - інше (Науково-технічні послуги)

Джерела фінансування
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 100.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

100.000

2. Замовник
Назва організації: Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43326991
Адреса: площа Ринок, буд. 1, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380322975755

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)
Розробки Комплексної муніципальної програми поводження з відходами електронного та електричного устаткування на
території Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Назва роботи (англ)
Development of a Comprehensive Municipal Program for Waste Management of Electronic and Electrical Equipment on the
Territory of the Lviv City Territorial Community for 2022-2026.

Мета роботи (укр)
Розробка цілісної спеціалізованої системи комплексного вирішення економічних, екологічних та соціальних завдань, які
скоротять обсяги захоронення відходів побутового електронного та електричного обладнання в межах Львівської міської
територіальної громади з метою зменшення їх негативного впливу на здоров’я людини та довкілля.

Мета роботи (англ)
Development of a holistic specialized system of integrated solutions to economic, environmental and social problems that will
reduce the amount of waste disposal of household electronic and electrical equipment within the Lviv city territorial community
in order to reduce their negative impact on human health and the environment.
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: Науковий звіт
Галузь застосування: Охорона довкілля

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка Комплексної муніципальної програми поводження з
1

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

відходами електронного та електричного устаткування на території
Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.33.33.05, 37.01.94
Індекс УДК: 614.78, 550.3:504

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Данилик Іван Миколайович (д. б. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Марискевич Оксана Георгієвна (к. б. н., старший науковий співробітник)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

