Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102978
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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.): 65.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

65.5

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЛАНЕТА МОЛЛ+"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43413434
Адреса: вул.Кільцевий шлях,буд.4-а, смт. Мала Данилівка, Дергачівський р-н., Харківська обл., 62341, Україна
Підпорядкованість: Виконавчий комітет Горлівської міської ради Донецької області
Телефон: 0442488889

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38283024
Підпорядкованість: Міністерство розвитку громад та територій України
Адреса: Червонозоряний проспект, 51, м. Київ, Київська обл., 03110, Україна
Телефон: 380442488889
E-mail: ndibv.kiev@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Технічне

обстеження

з

інструментальними

дослідженнями

конструкцій

будівлі

на

об`єкті:

"Незавершене

будівництво,літ.Е-5" за адресою:Харківська обл.,Дергачівській район,смт Мала Данилівка,вул.Кільцевий шлях (проспект
Лозовеньківський), будинок 4А,загальною площею- 44884,кв.м.,згідно витяга з державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності №194246108".

Назва роботи (англ)
Technical inspection with instrumental researches of building constructions on the object: "Unfinished construction, lit.E-5" at
the address: Kharkiv region, Dergachiv district, Mala Danylivka township, Kiltsevy Shlyakh street (Lozovenkivsky avenue), house
4A, total area - 44884, sq.m., according to the extract from the state register of real rights to immovable property on registration
of the property right №194246108 ".

Мета роботи (укр)
Технічне

обстеження

з

інструментальними

дослідженнями

конструкцій

будівлі

на

об`єкті:

"Незавершене

будівництво,літ.Е-5"

Мета роботи (англ)
Technical inspection with instrumental researches of designs of the building on object: "Incomplete construction, lit.E-5"
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: нормативно-технічна документація
Галузь застосування: будівництво

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

02.2020 03.2020

Остаточний звіт

Технічне обстеження з інструментальними дослідженнями
конструкцій будівлі на об`єкті: "Незавершене будівництво,літ.Е-5"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13.51, 67.29.29
Індекс УДК: 69.059, 728;728.224;728.22, 69.059; 728

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хижняк Владислава Олександрівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Басанський Владислав Олександрович

Відповідальний за подання документів: Басанський В.О. (Тел.: +38 (044) 275-20-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

