Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103014
Відкрита
Дата реєстрації: 23-06-2020
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: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет водного господарства та природокористування
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071116
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Соборна, 11, м. Рівне, Рівненський р-н., Рівненська обл., 33028, Україна
Телефон: 380362633209
E-mail: mail@nuwm.edu.ua
WWW: http://nuwm.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Забезпечення довговічності конструктивних шарів дорожнього одягу та транспортних споруд

Назва роботи (англ)
Ensuring with the durability of road pavement’s structural layers and transport structures

Мета роботи (укр)
Встановлення оптимальних параметрів конструктивних шарів дорожнього одягу автомобільних доріг та розрахункових
характеристик конструкцій транспортних споруд з урахуванням діючих навантажень та сучасних матеріалів

Мета роботи (англ)
Establishment of optimal parameters of road pavement’s structural layers and design characteristics of transport structures’
protected constructions, taking into account the current loads and modern materials
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: Статті, тези
Галузь застосування: 625

Експерти
Мартинов Сергій Юрійович (к. т. н., доц.)

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

06.2020 06.2023

Остаточний звіт

Забезпечення довговічності конструктивних шарів дорожнього одягу
та транспортних споруд

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13.69
Індекс УДК: 625.7/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мошинський Віктор Степанович
Керівники роботи:
Кузло Микола Трохимович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Куницький Сергій Олегович (Тел.: +38 (096) 737-50-13)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

