Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111374
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070772
Адреса: вул. Чернишевського, буд. 24-а, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567452372
Телефон: 380567461066
E-mail: postmaster@mail.pgasa.dp.ua
WWW: https://pgasa.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070772
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Чернишевського, буд. 24-а, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567452372
Телефон: 380567461066
E-mail: postmaster@mail.pgasa.dp.ua
WWW: https://pgasa.dp.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Екологічно-містобудівні особливості трансформації елементів планувальної структури великого міста з урахування
ревіталізації промислових територій (на прикладі м. Дніпро)

Назва роботи (англ)
Ecological and town-planning features of transformation elements among planning structure of big city, taking into account
revitalization of industrial territories (on an example of Dnipro)

Мета роботи (укр)
Розробка рекомендацій за темою роботи

Мета роботи (англ)
Еlaboration of recommendations on the topic of proceedings
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Містобудівництво та архітектура)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Архітектурна освіта

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз закордонного та вітчизняного досвіду з виявленням
1

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

номенклатури трансформацій та їх фізичних параметрів; розробка
алгоритму використання трансформацій в умовах Дніпра.
Розробка теоретичної і практичної моделі екологічно-містобудівних

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

трансформацій елементів планувальної структури генплану Дніпра;
розробка принципів та прийомів екологічно-містобудівних
трансформацій елементів генплану Дніпра.
Розробка концептуальної схеми екологічно-містобудівних

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

трансформацій елементів функціонально-планувальної структурі
Дніпра.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.25
Індекс УДК: 711

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Савицький Микола Васильович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Невгомонний Григорій Ульянович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Невгомонний Григорій Ульянович (Тел.: +38 (067) 986-06-60)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

