
ПЕРЕЛІК 

НДР, які виконувались за кошти замовників за 2019 рік 

1. Оцінка міцності і деформівності елементів поверхневого водовідведення 

решічастого типу. (Замовник – ТОВ «Стандарт –Парк», м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44, 

оф.6, г/д № 473-19, керівник НДР – Ясній В.П.). Обсяг фінансування – 5916,67 грн. 

2. Розробка демонстраційного обладнання для цілей популяризації науки. 

(Замовник – Громадська організація «Тернопільський освітній навчально-демонстраційний 

«Центр науки», г/д № 474-19, керівник НДР – Крамар О.І.). Обсяг фінансування – 8333,33 грн. 

3. Розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки 

«Удосконаленняназемного комплексу спостереження з космічними об’єктами. 
(Замовник – Національний центр управління та випробувань космічних засобів. г/д № 475-

19, керівник НДР – Паламар М.І.). Обсяг фінансування – 697000 грн. 

4. Проведення (бактеріологічного) мікробіологічного контролю якості 

поживних середовищ (ростостимулюючі властивості). (Замовник – ПрАТ 

«Тернопільський молокозавод» ТМ «Молокія», г/д «№ 476-19, керівник НДР – Кухтин М.Д.). 

Обсяг фінансування – 26833,33 грн. 

5. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження 

колон будівлі торгового центру «Home Express». (Замовник – ТОВ КК «Хоум Експрес», 

Тернопіль, вул.Білецька , 1А., г/д № 477-19, керівник НДР – Якубишин О.М.). Обсяг 

фінансування – 21333,33 грн. 

6.  Дослідження впливу термообробки на статистичну тріщиностійкість сталі 17 

ГІС. (Замовник – ТОВ «Спеціальні Наукові Розробки», м. Харків вул. Познанська, б.38, г/д 

№478-19, керівник НДР – Ясній В.П.). Обсяг фінансування – 10800 грн. 

7. Оцінка міцності і жорсткості металевих елементів поверхневого 

водовідведення решітчастого типу. (Замовник – ТОВ «Стандарт – Парк», м. Тернопіль, 

вул. Бродівська, 44 оф.6, г/д 479-19, керівник НДР – Ясній В.П.). Обсяг фінансування – 

7333,33 грн. 

8. Розроблення науково-технічної документації інструментального обстеження 

незавершеного будівництва житлового будинку у с. Петриків Тернопільського району, 

Тернопільської області. (Замовник – Житлово-будівельний кооператив «Петриків –

житлобуд», м. Тернопіль, вул. С. Будного, 26/119. г/д 480-19, керівник НДР – Якубишин 

О.М.). Обсяг фінансування – 26600 грн. 

9. Розроблення та обґрунтування параметрів транспортно-розвантажувальної 

системи для транспортування яблук у тарі у складські приміщення. (Замовник – ТОВ 

АП «Колос-2». Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., м. Теребовля, вул. І. Мазепи, 7. г/д 

481-19, керівник НДР – Гевко Р.Б.). Обсяг фінансування – 16666,67 грн. 

Залишки по попередніх НДР закінчених в попередні періоди. 

10. Виконання робіт по обстеженню технічного стану каналізаційних споруд 

м. Тернополя. (Замовник – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРО-ЕНЕРДЖІ» 

м. Київ, г/д № 443-17, керівник НТР – Якубишин О.М.). Обсяг залишків - 1500 грн. 

11. Виконання робіт з розроблення науково-технічної документації для 

дослідження деформівної поведінки конструкційних матеріалів за статистичного 

навантаження за температури 600 С згідно ДСТУ EN 10002-5:2006 . Металеві 

матеріали,випробування на розтяг , в кількості виробів 6 шт. Замовник – 

ТОВ«САЮЗ»,г/д № 471-18, керівник НДР - Ясній В.П. Обсяг залишків – 3,83 грн. 

12. Розроблення науково-технічної документаціїінструментального обстеження 

блоку резервуарів 2-ї черги будівництва «Біологічні очисні споруди» в м. Ладижин, 

Вінницької області, по вул. Хлібозаводська, 25 (Замовник – Відокремлений підрозділ 

«Птахофабрика Вінницький блойлер» Публічного акціонерного товариства 

«Миронівськийхлібопродукт, г\д № 445-17, керівник НДР – Якубишин О.М.,) Обсяг залишків -

1431,5 грн. 

13. Розроблення та випробування технології відновлення спрацьованих 

металевих коліс. (Замовник – ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування») 

Обсяг залишків – 2366,39 грн. 

Загалом на суму – 826118,35 грн. 


