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Державний реєстраційний номер: 0121U100315
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
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
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 30
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

10
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10
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10

2. Замовник
Назва організації: Харківський національний університет будівництва та архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071174
Адреса: вул. Сумська, буд. 40, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577000250
E-mail: office@kstuca.kharkov.ua
WWW: http://kstuca.kharkov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний університет будівництва та архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071174
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сумська, буд. 40, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577000250
E-mail: office@kstuca.kharkov.ua
WWW: http://kstuca.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення організаційно-технологічних рішень під час реконструкції в умовах діючого підприємства

Назва роботи (англ)
Improvement of organizational and technological solutions for reconstruction in the conditions of an operating facility

Мета роботи (укр)
Мета досліджень полягає в удосконаленні організаційно-технологічних рішень проведення будівельно-монтажних робіт
на об'єктах, що реконструюються. Під час виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції повинні враховуватися:
технологічна діяльність підприємств, індивідуальність об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, обмеженість
будівельного майданчика, насиченість території підземними комунікаціями, велика трудомісткість робіт з розбирання,
демонтажу, заміни і посилення конструкцій, а також недостатній вибір мобільних машин і механізмів для обмежених
умов виконання робіт.

Мета роботи (англ)
The purpose of the research is to improve the organizational and technological solutions for the construction and installation
work on the reconstructed facilities. When performing construction and installation work on the reconstruction, the following
must be taken into account: technological activities of enterprises, the individuality of the volume-planning and design
solutions, the tightness of the construction site, the saturation of the territory with underground utilities, high labor intensity of
disassembly, dismantling, replacement and reinforcement of structures, as well as an insufficient choice of mobile machines and
mechanisms for cramped conditions of work production.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Удосконалення технології будівельних робіт під час
реконструкції)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Будівництво

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

01.2019

12.2021

Остаточний звіт

Удосконалення організаційно-технологічних рішень під час
реконструкції в умовах діючого підприємства

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.13
Індекс УДК: 69.05

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Череднік Димитрій Леонідович
Керівники роботи:
Бутнік Світлана Володимирівна (к. т. н., доц.)
Говоруха Інна Вікторівна (к.т.н.)

Відповідальний за подання документів: Кабусь Олексій Васильович (Тел.: +38 (063) 276-35-34)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

