
ПЕРЕЛІК  

НДР, які виконувались за кошти замовників за 2022 рік 

1. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження перекриття 

першого поверху існуючого приміщення корпусу №1 за адресою: 46023, м. Тернопіль, вул. 

15 квітня, 6 (об’єкт нерухомості 190330186101) на відмітці +6,000 м та провести 

перевірочні розрахунки на статичні навантаження згідно. ( Замовник – ТОВ «Глобал 

Текстайл Аллаєнс Юкрейн», м. Тернопіль вул. 15 квітня, 6, г/д №524-22, керівник НДР – 

Конончук О.). Обсяг фінансування – 49 210,00 грн. 

2. Розроблення  науково-технічної документації щодо виготовлення труб калориферів зі 

спірально-навивними ребрами. ( Замовник – ФОП «Шніцар В.Я.», Тернопільська обл., с. 

Біла, вул. Надії, г/д №525-22, керівник НДР – Васильків В.). Обсяг фінансування – 33 333,33 

грн. 

3. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження технічного 

стану будівельних конструкцій будівлі готелю «Галичина» за адресою: м. Тернопіль вул. 

Чумаціка, 1. (Замовник – ПАТ «Тернопіль-готель», м. Тернопіль вул. Замкова, 14, г/д №532-22, 

керівник НДР – Конончук О.) Обсяг фінансування – 530208,33 грн. 

4. Виготовлення проектно-конструкторської документації на ремонт і реконструкцію 

верстата шовкотрафаретного друку. ( Замовник – ФОП «Різник О.І.», м. Тернопіль, вул. 

Загребельна, 32/2, г/д №533-22, керівник НДР – Цепенюк М.). Обсяг фінансування – 29 166,67 

грн. 

5. Розроблення науково-технічної документації для «Дослідження впливу зовнішніх 

температурних показників на похибку об’ємного дозування паливно-мастильних 

матеріалів на АЗС смт «Козова» ». ( Замовник – ТОВ «Автотехсервіс», м. Тернопіль, вул. За 

Рудкою, 33/40, г/д №539-22, керівник НДР – Капаціла Ю.). Обсяг фінансування – 45 833,33 грн. 

6. Розроблення науково-технічної документації «Дослідження та оптимізація технології 

лазерного вирізання деталей різного профілю на чпк для подальшої обробки 

обкатуванням». ( Замовник – ФОП «Королюк Р.І.», м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 9/72, г/д 

№540-22, керівник НДР – Микитишин А.). Обсяг фінансування – 33 333,33 грн. 

7. Розробка науково-технічної документації у сфері удосконалення системи управління 

транспортними потоками логістичної компанії. ( Замовник – ФОП «Горин Р.І.», м. 

Тернопіль, вул. Я. Стецька, буд. 3, г/д №544-22, керівник НДР – Луциків І.). Обсяг 

фінансування – 33 333,33 грн. 

8. Проведення науково-дослідних робіт щодо маркетингового дослідження ринку 

туристичних послугТернопільської області з метою створення інформаційної основи для 

формування та впровадження інноваційних підходів до організації та ведення бізнесу на 

ринку туристичних послуг. ( Замовник – ТОВ «Босфор», м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 8В, 

оф. 31, г/д № 547-22, керівник НДР – Якимишин Л.). Обсяг фінансування – 24 083,33 грн. 

9. Розроблення науково-технічної продукції «Розрахунок та моделювання антенно-фідерного 

тракту для антенної системи з діаметром апертури 12 м.». ( Замовник – Спільне українсько-

канадське підприємство ТОВ «Інтернсис лтд», м. Тернопіль, бульв. Куліша, 6а/24, г/д №548-22, 

керівник НДР – Стрембіцький М.). Обсяг фінансування – 42 500,00 грн. 

10. Розроблення науково-технічних послуг щодо «Відновлення і підвищення працездатності 

деталей та вузлів машин». ( Замовник – ПМП «І І Т», м. Тернопіль, вул. Шептицького, 25, г/д 

№549-22, керівник НДР – Буховець В.). Обсяг фінансування – 20833,33 грн. 

11. Розроблення науково- технічної документації на тему: «Поширення інформаційно-

комунікаційних технологій для забезпечення процесу комунікацій на ринку рекламно-

сувенірної продукції в Тернопільській області». (Замовник – ФОП «Різник О.І., м. Терноіль, 

вул. Загребельна, 32/2, г/д №556-22, керівник НДР – Берестецька О.). Обсяг фінансування – 

36 375, 00 грн. 

12. Розроблення науково-технічної документації для системи керування вуличним 

освітленням на базі багатофункціонального таймера. ( Замовник – ФОП «Микуляк В.І.», 

Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Зелена, г/д №557-22, керівник ГДР – Оробчук Б.). Обсяг 

фінансування – 70 000,00 грн. 



13. Розроблення науково-технічної документації на виготовлення спеціального оснащення 

для ремонту легкових автомобілів. ( Замовник – ФОП «Стандрет І.М.», м. Тернопіль, вул. М. 

Вербицького, буд. 22, кв. 17, г/д №558-22, керівник НДР – Навроцька Т.). Обсяг фінансування – 

20 833,33 грн. 

14. Розробка науково-технічної документації щодо наукового методу підбору персоналу в 

умовах воєнного стану. ( Замовник – ФОП «Борисяк О.П.», м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 82, 

офіс 25, г/д №559-22, керівник НДР – Вовк І.). Обсяг фінансування – 34 708,33 грн. 

15. Створення науково-технічної документації  виконаної дослідницької роботи за темою: 

«Дослідження нових методів створення телеметричної мережі з надшвидкісними 

об’єктами». ( Замовник – Корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер 

Тернопілля», м. Тернопіль, вул. Руська, 56, г/д №560, керівник НДР – Дунець В.). Обсяг 

фінансування – 29 225,00 грн. 

16. Створення та аналіз наукової аналітичної інформації за темою: «Майбутнє 

конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес». ( 

Замовник – Корпорація «Науковий парк «Інноваційно- інвестиційний кластер Тернопілля», м. 

Тернопіль, вул. Руська, 56, г/д №561-22, керівник НДР – Маркович І.). Обсяг фінансування – 

22 925,00 грн. 

 


