Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112811
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 2751030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 140.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

140.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство розвитку громад та територій України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37471928
Адреса: вул. Велика Житомирська, буд. 9, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442840554
Телефон: 380442788290
E-mail: minregion@minregion.gov.ua
WWW: http://www.minregion.gov.ua/

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, буд. 51, м. Київ, 03680, Україна
Телефон: 380442488889
E-mail: ndibv.kiev@ukr.net

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проведення аналітичних досліджень та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо визначення суттєвих
експлуатаційних характеристик, порогових рівнів, класів та системи або систем оцінки та перевірки стабільності
показників будівельної продукції категорії «Продукція, що належать до бетону, будівельних розчинів і цементних
розчинів»

Назва роботи (англ)
Carrying out of analytical researches and development of scientifically substantiated offers on definition of essential operational
characteristics, threshold levels, classes and systems or systems of an estimation and check of stability of indicators of
construction products of the category "Products belonging to concrete, construction solutions and cement mortars"

Мета роботи (укр)
Проведення аналітичних досліджень та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо визначення суттєвих
експлуатаційних характеристик, порогових рівнів, класів та системи або систем оцінки та перевірки стабільності
показників будівельної продукції категорії «Продукція, що належать до бетону, будівельних розчинів і цементних
розчинів»

Мета роботи (англ)
Carrying out of analytical researches and development of scientifically substantiated offers on definition of essential operational
characteristics, threshold levels, classes and systems or systems of an estimation and check of stability of indicators of
construction products of the category "Products belonging to concrete, construction solutions and cement mortars"
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: будівництво

Експерти
Григоровський Петро Євгенович (д. т. н., с.н.с.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення аналітичних досліджень та розроблення науковообґрунтованих пропозицій щодо визначення суттєвих експлуатаційних
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Остаточний звіт

характеристик, порогових рівнів, класів та системи або систем оцінки
та перевірки стабільності показників будівельної продукції категорії
«Продукція, що належать до бетону, будівельних розчинів і цементних
розчинів»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.11.31, 67.01.21, 67.01.37, 30.19.57
Індекс УДК: 624.012.3/.4, 69:001.89, 69:006, 539.4:620.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Савченко Олександр Олександрович
Керівники роботи:
Червяков Юрій Миколайович (к.т.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Червяков Ю.М. (Тел.: +38 (044) 248-48-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

