Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102997
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.): 83.46
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

83.46

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські архітектурні технології"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32044578
Адреса: вул.Богатирська,буд.16,к.112, м. Київ, Київ, 04209, Україна
Підпорядкованість: Райвиконком
Телефон: 0965423257

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)

Наково-технічний супровід: "Розрахунок взаємного впливу об`єкта "Будівництво багатофункціонального комплексу з
благоустроєм і озелененням скверу на просп. Перемоги,50-а у Шевченківському районі м.Києва" на споруди
метрополітену КП "Київський метрополітен" на об`єкт будівництва у відповідності до технічного завдання.

Назва роботи (англ)
Scientific and technical support: "Calculation of mutual influence of object" Construction of a multipurpose complex with
improvement and gardening of the square on Ave. Victory, 50-a in the Shevchenkivskyi district of Kyiv "for the construction of
the metro KP" Kyiv Metro "on the construction site in accordance with the terms of reference.

Мета роботи (укр)
Розрахунок взаємного впливу об`єкта на споруди метрополітену КП "Київський метрополітен"

Мета роботи (англ)
Calculation of mutual influence of object on constructions of the subway of KP "Kiev subway"
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
1

03.2020 04.2020

Остаточний звіт

Розрахунок взаємного впливу об`єкта на споруди метрополітену КП
"Київський метрополітен"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.29.63.07, 67.01.21, 67.01.77
Індекс УДК: 725.31, 69:001.89, 69.001.5; 69.001.57; 624.001.57; 69:51-7; 69:007, 69:001.89;69.001.57;725.31

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Хижняк Владислава Олександрівна
Керівники роботи:
Басанський Владислав Олександрович

Відповідальний за подання документів: Басанський В.О. (Тел.: +38 (044) 275-20-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

