Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113882
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.): 49.969
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

49.969

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг в Харківський області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 30885376
Адреса: вул. Ахсарова, буд. 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61202, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380573368328
E-mail: kh_sad@ukravtodor.gov.ua
WWW: https://kh.ukravtodor.gov.ua/

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)
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ-ХарківДовжанський (на м.Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 - км 493+400 (окремими ділянками) у Харківської області

Назва роботи (англ)
Current average repair of the public road of state importance M-03 Kyiv-Kharkiv-Dovzhansky (on the city of Rostov-on-Don) on
the section km 472 + 045 - km 493 + 400 (separate sections) in the Kharkiv region

Мета роботи (укр)
Науково-технічний супровід виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального
користування державного значення

Мета роботи (англ)
Scientific and technical support of work on the current average repair of public roads of state importance
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: науково-технічний супровід
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального
1

07.2021

12.2021

Остаточний звіт

користування державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський
(на м.Ростов-на-Дону) на ділянці км 472+045 - км 493+400 (окремими
ділянками) у Харківської області

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 Кузьміч (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.

