Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200631
Відкрита
Дата реєстрації: 02-08-2022
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 (прикладні розробки)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 49.999
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

49.999

2. Замовник
Назва організації: Виконавчий комітет Луцької міської ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04051327
Адреса: вул. Б. Хмельницького, буд. 21, м. Луцьк, Луцький р-н., Волинська обл., 43025, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380332724050

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)
Оптимізація об'єктів природно-заповідного фонду на території Луцької міської територіальної громади

Назва роботи (англ)
Optimization of the objects of the nature reserve fund on the territory of the Lutsk urban territorial community

Мета роботи (укр)
Підготовка експертного висновку та наукового обґрунтування щодо скасування статусу та зміни меж обєктів природнозаповідного фонду на території Луцької міської територіальної громади.

Мета роботи (англ)
Preparation of an expert opinion and scientific justification regarding the cancellation of the status and change of the
boundaries of the objects of the nature reserve fund on the territory of the Lutsk urban territorial community.
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
1

07.2022

12.2022

Остаточний звіт

Оптимізація об'єктів природно-заповідного фонду на території Луцької
міської територіальної громади

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.53.91, 13.61.08.11
Індекс УДК: 349.6.086(4/9), 069.4:069.5

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

