Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112854
Відкрита
Дата реєстрації: 07-09-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 3111020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 525.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

150.000

2022

350.000

2023

25.500

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство автомобільних доріг України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37641918
Адреса: вул. Фізкультури, буд. 9, м. Київ, 03150, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442871140
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
WWW: https://ukravtodor.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Львівська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071010
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Степана Бандери, буд. 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна
Телефон: 380322582111
E-mail: coffice@lp.edu.ua
WWW: http://lp.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виконати моніторинг якості бітумів, що застосовуються в дорожньому господарстві України, та провести дослідження
нових модифікуючих добавок для дорожніх бітумів та асфальтобетонів

Назва роботи (англ)
Monitor the quality of bitumen used in the road industry of Ukraine and conduct research on new modifying additives for road
bitumen and asphalt concrete

Мета роботи (укр)
Підвищення якості бітумів та дорожньо-будівельних матеріалів і технологій на їх основі, що застосовують при новому
будівництві, реконструкції, ремонтах та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг, а також покращення
властивостей бітумів та асфальтобетонів за рахунок використання найбільш ефективних модифікуючих добавок.

Мета роботи (англ)
Improving the quality of bitumen and road construction materials and technologies based on them, used in new construction,
reconstruction, repair and maintenance of roads, as well as improving the properties of bitumen and asphalt concrete through
the use of the most effective modifying additives.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Матеріали, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 42.11 Будівництво доріг і автострад

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виконати моніторинг якості бітумів, що застосовуються в дорожньому
1

09.2021

12.2023

Остаточний звіт

господарстві України, та провести дослідження нових модифікуючих
добавок для дорожніх бітумів та асфальтобетонів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 61.51.37.07
Індекс УДК: 665.775

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Демидов Іван Васильович (д. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Братичак Михайло Миколайович (д.х.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Приставська М.М. (Тел.: +38 (032) 258-26-37)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

