Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103012
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
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 50.004
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

50.004

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відовідальністю "ГАРАНТБУДІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38807075
Адреса: вул.Миколи Шепелєва,буд.6, м. Київ, Київ, 03061, Україна
Підпорядкованість: Райвиконком
Телефон: 0673545478

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)

Аналіз архітектурно-планувальних рішень будівлі та технологічної карти на влаштування захисної огороджувальної
системи по об`єкту: "Завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
офісними і торговельними приміщеннями та підземним паркінгом на вул.Олени Теліги ,25 у Шевченківському районі
м.Києва" щодо можливості використання захисних уловлюючих сіток в якості захисної огороджувальної системи будівлі.

Назва роботи (англ)
Analysis of architectural and planning decisions of the building and technological map for the installation of a protective fencing
system on the object: "Completion of construction of a multi-storey residential building with built-in office and retail space and
underground parking at 25 Olena Telihy Street in Shevchenkivskyi district, Kyiv" regarding the possibility of using protective
trapping nets as a protective fencing system of the building.

Мета роботи (укр)
Аналіз архітектурно-планувальних рішень будівлі та технологічної карти на влаштування захисної огороджувальної
системи по об`єкту будівництва

Мета роботи (англ)
Analysis of architectural and planning decisions of the building and technological map for the installation of a protective fencing
system on the construction site
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: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: нормативно-технічна документація
Галузь застосування: будівництво

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз архітектурно-планувальних рішень будівлі та технологічної
1

04.2020 05.2020

Остаточний звіт

карти на влаштування захисної огороджувальної системи по об`єкту
будівництва

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13.15, 67.23.17, 67.01.21
Індекс УДК: 69.051, 721.012:658.511.54, 69:001.89, 69:001.89; 721.012:658.511.54; 69.051

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хижняк Владислава Олександрівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Чуканова Наталія Петрівна

Відповідальний за подання документів: Чуканова Н.П. (Тел.: +38 (044) 248-06-08)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

