Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104927
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Запорізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125243
Адреса: вул. Жуковського, буд. 66, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380612287508
E-mail: znu@znu.edu.ua
WWW: https://www.znu.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Запорізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02125243
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Жуковського, буд. 66, м. Запоріжжя, Запорізький р-н., Запорізька обл., 69600, Україна
Телефон: 380612287508
E-mail: znu@znu.edu.ua
WWW: https://www.znu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Забезпечення сталого розвитку територій у галузях містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства

Назва роботи (англ)
Providing the sustainable development of territories in the branches of urban engineering, architecture, construction, housing
and communal services

Мета роботи (укр)
Створення теорії та методології взаємодії природної та антропогенної містобудівних систем при інженерному
перетворенні щільно забудованих міських територій з формуванням системи містобудівних та архітектурноконструктивних заходів забезпечення надійності, довговічності та конструктивної безпеки, сталості параметрів міцності
та стійкості при інженерній підготовці територій, плануванні забудови, проектуванні, будівництві, експлуатації та
реконструкції будівель, споруд, інших об’єктів архітектури та містобудування.

Мета роботи (англ)
Creation of theory and methodology of interaction of natural and anthropogenic urban systems in engineering transformation of
dense urban areas with the formation of a system of urban and architectural design measures to ensure reliability, durability and
structural safety, sustainability of strength and stability in engineering preparation, urban planning, design, construction,
exploitation and reconstruction of buildings, structures, other objects of architecture and urban engineering.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави.)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Архітектура, інжиніринг, геологія та геодезія будівництва будівель.

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

01.2020

12.2022

Остаточний звіт

Забезпечення сталого розвитку територій у галузях містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.25, 67.25.03, 38.63.51
Індекс УДК: 711, 711.01, 624.131.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Фролов Микола Олександрович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Банах Віктор Аркадійович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Карпенко Г.В. (Тел.: +38 (068) 123-58-37)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

