Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103024
Відкрита
Дата реєстрації: 23-06-2020
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
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 9576.06
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

348.083

2021

9227.98

2. Замовник
Назва організації: Комунальне підприємство "Київський метрополітен"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03328913
Адреса: пр. Перемоги, 35, м. Київ, Київська обл., 03035, Україна
Підпорядкованість: Держадміністрація
Телефон: 380442385979
Телефон: 380442384446
E-mail: t@metro.kiev.ua
WWW: www.metro.kiev.ua

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)
Науково-технічний супровід на етапі будівництва об`єкта: "Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену
від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції "Сирець"
до станції "Проспект Правди" з двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного
відгалуження в бік станції "Виноградар" (I черга будівництва)).

Назва роботи (англ)
Scientific and technical support at the stage of construction of the object: "Mostytska" and "Prospekt Pravdy") and the section of
the fork branch towards the station "Vynohradar" (I turn of construction)).

Мета роботи (укр)
Забезпечення якості,надійності та довговічності конструкцій об`єкта будівництва та забезпечення експлуатаційних
властивостей існуючих будівель оточуючої забудови.

Мета роботи (англ)
Ensuring the quality, reliability and durability of structures of the construction object and ensuring the operational properties of
existing buildings of the surrounding buildings.
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: нормативно-технічна документація
Галузь застосування: будівництво

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науково-технічний супровід на етапі будівництва об`єкта: "Будівництво
дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець"
1

06.2020 12.2021

Остаточний звіт

на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі
(дільниця від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома
станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного
відгалуження в бік станції "Виноградар" (I черга будівництва)).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.29.63, 67.01.21
Індекс УДК: 725.3;725.31;725.39;725.34, 69:001.89, 69:001.89; 725.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хижняк Владислава Олександрівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Марчук Сергій Анатолійович

Відповідальний за подання документів: Залазна О.С. (Тел.: +38 (044) 275-20-58)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

