Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U110572
Відкрита
Дата реєстрації: 15-04-2021
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
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Виконавчий комітет Полтавської міської ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05384689
Адреса: вул. Соборності, буд. 36, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36000, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380532562588

3. Виконавець
Назва організації: Полтавська державна аграрна академія
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00493014
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Сковороди, буд. 1/3, м. Полтава, Полтавський р-н., Полтавська обл., 36003, Україна
Телефон: 380532500273
Телефон: 380532222839
Телефон: 380532222957
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua
WWW: https://www.pdaa.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Дослідження технічного стану та встановлення експлуатаційного ресурсу існуючих інженерних об’єктів з розробкою
проектів відновлення надійності їх подальшого використання

Назва роботи (англ)
Research of a technical condition and establishment of an operational resource of existing engineering objects with
development of projects of restoration of reliability of their further use

Мета роботи (укр)
Визначення дійсного технічного стану елементів інженерних конструкцій, оцінка дійсного ресурсу конструктивних
систем для розробки технічних паспортів на об’єкти інфраструктури та рекомендацій стосовно їх надійної подальшої
експлуатації

Мета роботи (англ)
Determination of the actual technical condition of the elements of engineering structures, assessment of the actual resource of
structural systems for the development of technical passports for infrastructure objects and recommendations for their reliable
further operation
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (технічний стан та надійність будівель та споруд)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Вироби технічні, Методи, теорії
Галузь застосування: Використання у будівельній галузі для відновлення технічного стану і забезпечення надійності
будівель та споруд міста та області

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

04.2021

04.2024

Остаточний звіт

Визначення дійсного технічного стану, оцінка експлуатаційного
ресурсу будівель та споруд

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.44
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Аранчій Валентина Іванівна (к. е. н., професор)
Керівники роботи:
Горик Олексій Володимирович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Антонець Анатолій Вікторович (Тел.: +38 (066) 480-57-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

