Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113877
Відкрита
Дата реєстрації: 15-11-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 86.804
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

86.804

2. Замовник
Назва організації: Фермерське господарство "Зоря"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 20273119
Адреса: вул. Зелена, буд. 1-а, с. Варварівка, Юр'ївський р-н., Дніпропетровська обл., 51325, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380563556372

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)
Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод джерела с. Весела гірка Юр’ївського району Дніпропетровської
області

Назва роботи (англ)
Forecast estimation of safety and groundwater quality of source s. Vesela hirka, Yurivsky district, Dnipropetrovsk region

Мета роботи (укр)
На підставі комплексу гідрогеологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних та експериментальних досліджень на
інтактних лабораторних тваринах визначити їх фізико-хімічний склад та мікробний ценоз, встановити їх біологічну дію та
безпеку при внутрішньому застосуванні

Мета роботи (англ)
Based on a set of hydrogeological, physicochemical, microbiological and experimental studies on intact laboratory animals to
determine their physicochemical composition and microbial cenosis, to establish their biological action and safety in internal use
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вивчення мінеральних вод з метою використання у
лікувальній практиці або для промислового фасування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: 15.98.11

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

10.2021

09.2022

Остаточний звіт

Прогнозна оцінка безпечності та якості підземних вод джерела с.
Весела гірка Юр’ївського району Дніпропетровської області

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 76.29.60.05
Індекс УДК: 615.834, 615.327.07(477.63)

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

Відповідальний за подання документів: Олійник Н.П. (Тел.: +38 (067) 996-88-89)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

