Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113883
Відкрита
Дата реєстрації: 16-11-2021
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.): 120.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

120.000

2. Замовник
Назва організації: Комунальне підприємство Краматорської районної Ради "Управління капітального будівництва"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39422626
Адреса: вул. Василівська, буд. 37/10, м. Слов'янськ, Слов'янський р-н., Донецька обл., 84000, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380504772844

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071168
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Ярослава Мудрого, буд. 25, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61025, Україна
Телефон: 380577003864
E-mail: admin@khadi.kharkov.ua
WWW: https://www.khadi.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Проведення контролю якості будівельних матеріалів, грунтів, грунтових споруд та основ, монолітних бетонних,
залізобетонних конструкцій, бетонних сумішей, виробів і конструкцій, які будуть використовуватися підрядников на
об'єктах Замовника

Назва роботи (англ)
Carrying out quality control of building materials, soils, ground structures and foundations, monolithic concrete, reinforced
concrete structures, concrete mixtures, products and structures to be used by contractors at the Customer's facilities

Мета роботи (укр)
Контроль якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які будуть використовуватися підрядником

Мета роботи (англ)
Quality control of building materials, products and structures to be used by the contractor
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Контроль якості будівельних матеріалів
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення контролю якості будівельних матеріалів, грунтів,
1

09.2021

12.2021

Остаточний звіт

грунтових споруд та основ, монолітних бетонних, залізобетонних
конструкцій, бетонних сумішей, виробів і конструкцій, які будуть
використовуватися підрядников на об'єктах Замовника

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31.11
Індекс УДК: 625.7/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитрієв Ілля Андрійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Жданюк Валерій Кузьмич (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Звягінцева Г.О. (Тел.: +38 (057) 700-38-76)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

