Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100385
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2021
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
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, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380567452372
E-mail: postmaster@mail.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, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49600, Україна
Телефон: 380567452372
E-mail: postmaster@mail.pgasa.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Ресурсозберігаючі методи проектування конструкцій на ґрунтових основах та автоматизовані геоінформаційні системи
кадастрового обліку нерухомості

Назва роботи (англ)
Resource-saving methods of designing structures on soil bases and automated geographic information systems of real estate
cadastral register

Мета роботи (укр)
Розробка практичних рекомендації для забезпечення надійності розрахунків та методів проектування основ споруд.
Розробка методологічних основ автоматизованих геоінформаційних системи кадастрового обліку нерухомості.

Мета роботи (англ)
Development of practical recommendations to ensure the reliability of calculations and methods of designing the foundations.
Development of methodological bases of automated geoinformation systems of real estate cadastral register.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Фундаментальні наукові дослідження з найбільш
важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави. Прикладні наукові
дослідження в області дорожнього будівництва та кадастру.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали, Пропозиції та методики розрахунку
Галузь застосування: Будівництво

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

01.2021

12.2021

Проміжний звіт

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Аналіз стану ресурсозберігаючих методів проектування конструкцій на
ґрунтових основах та геоінформаційних систем обліку нерухомості
Розробка ресурсозберігаючих методів проектування конструкцій на
ґрунтових основах та методичних основ геоінформаційних систем
кадастрового обліку нерухомості
Пропозиції нових підходів до ресурсозберігаючих методів

3

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

проектування конструкцій на ґрунтових основах та автоматизованих
геоінформаційних систем кадастрового обліку нерухомості

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 36, 73.31.11
Індекс УДК: 528, 625.7/.8, 625.74: 528.4.004.18

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Савицький Микола Васильович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Кірічек Юрій Олександрович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Трегуб Олександр Вікторович (Тел.: +38 (099) 439-16-34)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

