Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102979
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

2.5

2021

5

2. Замовник
Назва організації: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116130
Адреса: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567765947
Телефон: 380562471866
E-mail: dnuzt@diit.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116130
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49010, Україна
Телефон: 380567765947
Телефон: 380562471866
E-mail: dnuzt@diit.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження перспективних напрямків розвитку мережі автомобільних доріг України

Назва роботи (англ)
Research of perspective directions of development of the network a highways of Ukraine

Мета роботи (укр)
Результати роботи передбачається реалізувати для удосконалення логістики перевезень за рахунок вибору раціональних
варіантів розвитку мережі автомобільних доріг. Одержані результати дозволять підвести наукове підґрунтя під створення
та подальший розвиток сучасної системи перевезень. Матеріали дослідження можуть бути використані Міністерством
інфраструктури України при формуванні перспективного плану розвитку мережі автомобільних доріг.

Мета роботи (англ)
The results of the work are expected to be implemented to improve transportation logistics through the choice of rational
options for the development of the road network. The obtained results will allow to bring the scientific basis for the creation and
further development of a modern transportation system. The materials of the research can be used by the Ministry of
Infrastructure of Ukraine in the formation of a long-term plan for the development of the road network. Відкрити в
Перекладачі Google Відгук Результати веб-пошуку Google Перекладач translate.google.com › ... У безкоштовній службі
Google можна миттєво перекладати слова, фрази й веб-сторінки з української понад 100 мовами та навпаки. Ви вже
відвідували цю сторінку багато разів. Останнє відвідування: 28.01.20 Google Переводчик - Google Translate
translate.google.com › about Перекласти цю сторінку Новинка! Используйте быстрый перевод. Теперь Google Переводчик
доступен в любом приложении. Google Play · Смотреть видео. × ... Google Переводчик translate.google.com.ua › ...
Бесплатный сервис Google позволяет мгновенно переводить слова, фразы и веб-страницы с английского на более чем
100 языков и обратно. Google Перекладач translate.google.com.ua У безкоштовній службі Google можна миттєво
перекладати слова, фрази й веб-сторінки з української понад 100 мовами та навпаки. Перекладач Google – Додатки в
Google Play play.google.com › store › apps › details › id=com.goog... Переклад тексту: вводьте текст, щоб перекладати його
103 мовами • Швидкий переклад: скопіюйте текст із будь-якого додатка й торкніться значка ... Оцінка: 4,5 - 7 152 015
голосів - Безкоштовно - Android - Службові програми й інструменти Користувачі також запитували Как перевести
страницу в гугл переводчике? Как перевести текст на экране смартфона? Как скачать гугл переводчик? Как включить
переводчик на телефоне? Відгук Результати веб-пошуку Google Перекладач - Google Chrome chrome.google.com ›
webstore › detail › google-translate
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Випуск іншого виду продукції
Галузь застосування: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері технічних наук

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

09.2020 12.2021

Остаточний звіт

Науково-технічний звіт

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31
Індекс УДК: 656.13

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пшінько Олександр Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Курган Микола Борисович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Коваленко В.В. (Тел.: +38 (056) 373-15-96)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

