
ПЕРЕЛІК 

НДР, які виконувались за кошти замовників за 2016 рік 

 

1. Розробка технічної документації на виготовлення полімерних втулок 

регуляторів тиску газу та проведення авторського нагляду за їх експлуатацією. (Замовник 

– завод газового обладнання «Альфа-газкомплект», м. Тернопіль г/д тема №353-14, керівник теми –  

Ярема І.Т.). Обсяг фінансування – 3000  грн. 

Розроблено комплект технічної документації на виготовлення полімерних втулок 

регуляторів тиску. Здійснюється авторський нагляд за станом  втулок при їх експлуатації на 

апаратурі замовника.  

2. Розробка технічної документації на виготовлення полімер композитних дисків 

мембрани відсікача регулятора тиску газу РТГТ-32 та проведення авторського нагляду. 
(Замовник – ТзОВ «Альфа-Газпромкомплект», г/д тема №369-15, керівник теми – Ярема І.Т.). Обсяг 

фінансування – 3000 грн. 

В результаті виконання робіт розроблено технічну документацію на виготовлення полімер 

композитних дисків мембрани відсікача регулятора тиску газу РТГТ-32. Також для 

дослідження поводження дисків в процесі експлуатації проведено авторський нагляд. 

3. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  контролю 

фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  діагностичних. 
(Замовник –  ТОВ «Буданівська психоневрологічна лікарня». г/д НДР № 376-15, керівник НДР –  

Бачинський М.В..). Обсяг фінансування – 1128 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

4. Модернізація системи керування наземної станції прийому інформації ДЗ ПС-8,2. № 

держ. реєстр. 0115U005614 (Замовник – ДНДП «Конекс», г/д тема №382-15, керівник теми – 

Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 43793 грн. 

В результаті виконання роботи було проведено модернізація системи керування наземної 

станції прийому інформації ДЗЗ «ПС-8,2» 

5. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  контролю 

фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  діагностичних. 
(Замовник –  Комунальна установа Теребовлянської районної ради «Теребовлянська  центральна 

районна лікарня». г/д НДР № 395-16, керівник НДР –  Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2176 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

6. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  контролю 

фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  діагностичних. 
(Замовник –  ТОВ «ІНФОТЕХМЕД». г/д НДР № 396-16, керівник НДР –  Тимків П.О.). Обсяг 

фінансування – 2176 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

7. Проведення енергетичного аудиту амбулаторії за адресою: с.Лосятин, 

Кременецького району, Тернопільської області, вул. Варшавська, 2. (Замовник –  Громадська 

організація «Добробут» с.Лосятин. г/д НДР № 397-16, керівник НДР –  Нагаченко С.І.). Обсяг 

фінансування – 5160 грн. 

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри 

будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та 

освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення 

енергоефективності об’єкту. 

8. Проведення енергетичного аудиту Краснолуцького НВК «ЗОШ Іст.-дитсадок» 

за адресою:с.Краснолука, Лановецького району, Тернопільської області, вул.Шкільна,3. 
(Замовник –  Громадська організація «Краснолуцька» с.Краснолука. г/д НДР № 398-16, керівник 

НДР –  Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 4800 грн. 

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри 

будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та 

освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення 

енергоефективності об’єкту. 



9. Проведення енергетичного аудиту дитячого садочку «Дзвіночок», 

вул.Садова,15,Тернопільської обл., Гусятинський р-н, село Старий Нижбірок. (Замовник –  

Громадська організація « Рідне село Старий Нижбірок». г/д НДР № 399-16, керівник НДР –  

Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 5160 грн. 

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри 

будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та 

освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення 

енергоефективності об’єкту. 

10. Розробка науково-технічної документації  інструментального обстеження 

цегляної кладки стін головного входу  та частини приміщень першого поверху  

терапевтичного корпусу №4, що реконструюється, КЗ ТОЛ «Тернопільської 

університетської лікарні» по вул. Клінічна, 1 в м. Тернопіль під приймальне відділення та 

відділення інтенсивної терапії. (Замовник –  Архітектурно-проектне бюро «АРКО». г/д НДР  

№ 401-16, керівник НДР –  Якубишин О.М.). Обсяг фінансування – 1723 грн. 

В результаті виконання роботи було проведено обстеження кладки стін головного входу  та 

частини приміщень першого поверху  терапевтичного корпусу №4 КЗ ТОЛ «Тернопільської 

університетської лікарні» по вул. Клінічна, 1 в м. Тернопіль та визначено її міцність. По результатах 

досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального обстеження. 

11. Енергетичий аудит будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в м. Хоростків 

Гусятинського району, Тернопільської області. (Замовник –  Хоростківська міська рада, 

Гусятинського району, Тернопільської області. г/д НДР № 402-16, керівник НДР –  Нагаченко С.І.). 

Обсяг фінансування – 6816 грн. 

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри 

будівлі, системи опалення та гарячого водозабезпечення, вентиляції, електропостачання та 

освітлення. Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення 

енергоефективності об’єкту. 

12. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення 

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських 

діагностичних. (Замовник –  Тернопільська міська комунальна лікарня №3. г/д НДР № 403-

16, керівник НДР –  Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 1586 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

13. Енергетичний аудит адмінбудинку за адресою: вул. Варшавська 23 в 

с.Лосятин, Кременецького району, Тернопільської області. Проведення розрахунків 

зменшення викидів парникових газів, енергетичної та економічної ефективності від 

впровадження проекту «Реконструкція частини адмінбудинку під амбулаторію з 

використанням інноваційних енергозберігаючих технологій(влаштування паливної з 

котлом піролізного типу,заміна віконних та дверних блоків) на вул. Варшавська, 23 в с. 

Лосятин, Кременецького району, Тернопільської області. (Замовник –  Лосятинська міська 

рада, Кременецького району, Тернопільської області. г/д НДР № 404-16, керівник НДР –  

Нагаченко С.І.). Обсяг фінансування – 7260 грн. 

В результаті проведених обстежень та вимірювань визначено енергетичні параметри 

адмінбудинку за адресою: вул. Варшавська 23 в с.Лосятин, Кременецького району, 

Тернопільської області. Проведено розрахунки зменшення викидів парникових газів, 

енергетичної та економічної ефективності від впровадження проекту «Реконструкція частини 

адмінбудинку під амбулаторію з використанням інноваційних енергозберігаючих 

технологій(влаштування паливної з котлом піролізного типу, заміна віконних та дверних 

блоків)» на вул. Варшавська, 23 в с. Лосятин, Кременецького району, Тернопільської області. 

Розроблено рекомендації щодо усунення недоліків та підвищення енергоефективності 

об’єкту. 

14. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  

діагностичних. (Замовник –  ФОП Гнопко Л.З. г/д НДР № 405-16, керівник НДР –  Тимків П.О.). 

Обсяг фінансування – 4390 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 



15. Розроблення перспективної космічної техніки. Модернізація системи 

управління УНСПІ. (Замовник – Національний центр управління та випробувань космічних 

засобів. г/д НДР № 406-16, керівник НДР –  Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 600000 грн. 

Виконано роботи з модернізації системи управління УНСПІ, а саме: монтажу 

елементів модернізованої системи управління антенним пристроєм станції УНСПІ. 

16. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  

діагностичних. (Замовник – ТзОВ « Ортоклініка». г/д НДР № 407-16, керівник НДР –  Тимків 

П.О.). Обсяг фінансування – 1160 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

17. Розробка науково-технічної документації інструментального обстеження 

об’єктів міських очисних споруд за адресою вул. Гранична, м.Чортків. (Замовник – 

Чортківське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. г/д НДР № 408-16, 

керівник НДР –  Якубишин О.М.). Обсяг фінансування – 28470 грн. 

В результаті виконання роботи було проведено обстеження об’єктів міських очисних споруд 

за адресою вул. Гранична, м.Чортків. По результатах досліджень було складено науково-технічну 

документацію інструментального обстеження. 

18. Розробка науково-технічної документації інструментального обстеження 

плити тротуарного настилу залізничного моста 36 км 3 ПК дільниці Тернопіль-

Копиченці розміром 0,85х0,5х0,06м. (Замовник – Чернега Іван Васильович. г/д НДР № 409-16, 

керівник НДР –  Якубишин О.М.). Обсяг фінансування – 4313 грн. 

В результаті виконання роботи було проведено обстеження плити тротуарного настилу 

залізничного моста 36 км 3 ПК дільниці Тернопіль-Копиченці розміром 0,85х0,5х0,06м.  По 

результатах досліджень було складено науково-технічну документацію інструментального 

обстеження. 

19. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення 

контролю фізику-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  

діагностичних. (Замовник – Стоматологічна клініка Нагірного. г/д НДР № 410-16, керівник НДР –  

Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 2550 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

20. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  

діагностичних. (Замовник – Ланівецька комунальна центральна районна лікарня. г/д НДР № 411-

16, керівник НДР –  Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 8348 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

21. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення  

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських  

діагностичних. (Замовник – ТзОВ «Мевіз». г/д НДР № 412-16, керівник НДР –  Тимків П.О.). 

Обсяг фінансування – 2196 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

22. Ремонт і пусконалагоджувальні  роботи стійки керування електроприводами  

системи управління ААВЯ.468333.020»(шифр «УНСПІ-Електропривод. (Замовник – 

Національний центр управління та випробувань космічних засобів. г/д НДР № 413-16, керівник НДР 

–  Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 129900 грн. 

В результаті виконання роботи було надано послуги з ремонтних та 

пусконалагоджувальних робіт стійки керування електроприводами системи управління 

ААВЯ.468333.020, а саме: проведено перевірку працездатності модуля керування двигунами 

SIMOREG 6RF7025-6DV62 стійки управління електроприводами як складової частини 

системи управління ААВЯ.468333.020. По результатах перевірки надані відповідні 

рекомендації замовнику. 



23. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення 

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських 

діагностичних. (Замовник – ФОП Іванишин М.В. г/д НДР № 414-16, керівник НДР –  Тимків 

П.О.). Обсяг фінансування – 2565 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

24. Розробка науково-технічної документації (протоколу) на проведення 

контролю фізико-технічних (дозоформуючих) параметрів апаратів рентгенівських 

діагностичних. (Замовник – Обласний клінічний онкологічний диспансерм. Івано-Франківськ. г/д 

НДР № 415-16, керівник НДР –  Тимків П.О.). Обсяг фінансування – 1233 грн. 

В результаті виконання роботи було виміряно фізико-технічні параметри дозиметричного 

рентгенівського апарату та складено звіт щодо результатів вимірювання. 

25. Надання послуг з поточного ремонту, технічного обслуговування, демонтажу, 

монтажу датчиків швидкості системи  управління  антеною станції УН СПІ. (Замовник 

–  Національний центр управління та випробувань космічних засобів Центр прийому і 

обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля. г/д НДР № 416-16, керівник 

НДР –  Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 19800 грн. 

В результаті виконання робот проведено поточний ремонт системи управління  

антеної станції УН СПІ Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля. 

 


