Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002493
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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 (виконання послуг)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 126.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

126.000

2. Замовник
Назва організації: Спільне українсько-американське підприємство "УкрКарпатОйл ЛТД" (як Товариство з обмеженою
відповідальністю)
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23152126
Адреса: Несторівський провулок, буд. 3-5, м. Київ, 04053, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380445372224

3. Виконавець
Назва організації: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070855
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Карпатська, буд. 15, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76019, Україна
Телефон: 380342547266
Телефон: 380342547139
E-mail: admin@nung.edu.ua
WWW: https://www.nung.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проведення спостереження за популяцією і угрупуванням тварин та різноманіттям рослинного покрову на території
Битків-Бабченського родовища корисних копалин та проведення спостережень за впливом видобутку нафти і газу з
Битків-Бабченського родовища на репрезентативні й унікальні наявні ландшафтні комплекси, об'єкти природнозаповідного фонду, які розташовані в районі родовища

Назва роботи (англ)
Observing the population and grouping of animals and the diversity of vegetation on the territory of the Bitkov- Babchensky
mineral deposit and observing the impact of oil and gas production from the funds of the Bitkov-Babchensky field on
representative and unique existing landscape complexes, objects, in the area of the field.

Мета роботи (укр)
Метою роботи є аналіз результатів моніторингових спостережень за популяцією тварин та рослинним покривом, а також
впливом видобутку вуглеводнів на ландшафтні комплекси та об'єкти природно-заповідного фонду на території БитківБабченського родовища корисних копалин

Мета роботи (англ)
The aim of the work is to analyze the results of monitoring the observations of animal populations and vegetation, as well as the
impact of hydrocarbon production on landscape complexes and objects of nature reserves in the Bitkov-Babchensky mineral
deposit.
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, рекомендації
Галузь застосування: Нафтогазова галузь

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення спостереження за популяцією і угрупуванням тварин та
різноманіттям рослинного покрову на території Битків-Бабченського
1
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Остаточний звіт

родовища корисних копалин та проведення спостережень за впливом
видобутку нафти і газу з Битків-Бабченського родовища на
репрезентативні й унікальні наявні ландшафтні комплекси, об'єкти
природно-заповідного фонду, які розташовані в районі родовища

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.35.17, 87.31, 87.31.93, 38.53.21, 38.57
Індекс УДК: 574.3, 502.4; 502.7, 502.4(477), 553.982.2; 553.981.2; 553.981.6 , 550.8:553.3/.9 , 502.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Тершак Богдан Андрійович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Мандрик Олег Миколайович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мегидиник Леся Михайлівна (Тел.: +38 (034) 254-51-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

