Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102971
Відкрита
Дата реєстрації: 22-06-2020
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.): 30
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування
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2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Ковір"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40080123
Адреса: вул. Прорізна, буд. 8, к.309, м. Київ, Київська обл., 01601, Україна
Підпорядкованість: Райвиконком
Телефон: 380638424043

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)

Рекомендації на закріплення грунтів МЩК за технологією SPT на ділянках вводу-виводу прохідицьких щитів по об`єкту
"Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з
електродепо у Подільському районі". I черга будівництва.

Назва роботи (англ)
Recommendations for fixing MSC soils with SPT technology in the areas of input-output of Prokhodytsia shields on the object
"Construction of the Syretsko-Pechersk metro line section from Syrets station to the Vynohradar residential area from the
electric depot in Podilskyi district". I turn of construction.

Мета роботи (укр)
Рекомендації на закріплення грунтів МЩК за технологією SPT на ділянках вводу-виводу прохідицьких щитів

Мета роботи (англ)
Recommendations for fixing MSC soils with SPT technology in the areas of I / O boards
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: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: науково-технічна документація
Галузь застосування: будівництво

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Рекомендації на закріплення грунтів МЩК за технологією SPT на
ділянках вводу-виводу прохідицьких щитів по об`єкту "Будівництво
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Остаточний звіт

дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець"
на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі".
I черга будівництва.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.11.29, 67.29.63
Індекс УДК: 624.15, 725.3;725.31;725.39;725.34, 624.15; 725.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хижняк Владислава Олександрівна (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Молодід Олександр Станіславович

Відповідальний за подання документів: Молодід О.С. (Тел.: +38 (044) 248-88-62)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

