Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103193
Відкрита
Дата реєстрації: 09-10-2019
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.): 34
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

34

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Мостстройком"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37732596
Адреса: вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 61128, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380567453520

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071168
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вулиця Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61025, Україна
Телефон: 0577003862

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науково-технічний супровід виконання робіт (дослідження властивостей вхідних матеріалів, а також виробів, конструкцій

та документації) на об'єктах замовника

Назва роботи (англ)
Scientific and technical support of works (research of the properties of input materials, as well as products, structures and
documentation) at the customer's objects

Мета роботи (укр)
Складання заключень щодо відповідності властивостей вимогам чинних нормативних документів.

Мета роботи (англ)
Drawing conclusions on the conformity of properties to the requirements of current regulatory documents.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Заключення щодо відповідності
Галузь застосування: Наукові дослідження та розробки

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науково-технічний супровід виконання робіт (дослідження
1

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

властивостей вхідних матеріалів, а також виробів, конструкцій та
документації) на об'єктах замовника

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31.11
Індекс УДК: 625.7/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Богомолов Віктор Олександрович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Жданюк Валерій Кузьмович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Звягінцева Г.О. (Тел.: +38 (057) 700-38-76)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

