
Показники діяльності наукових парків за 2017 рік

Науковий парк Назва проекту, розробки
Фінансування
у 2017 році,
(тис грн)

Корпорація «Науковий парк
«Київська політехніка»

ТОВ«НАУКОВИЙ ПАРК

Наукові дослідження «Розробити спосіб армування при контурного масиву, що
забезпечує обмежене деформування конструкції тимчасового комбінованого
кріплення при будівництві Бескідського тунелю»

5,0

«Розробка ескізного проекту уніфікованого вимірювального модуля та КПА» 70,0

«Розробка технології знекиснення води» 36,0

«Розробка та затвердження технічних умов на аніоніт в сульфітній формі для
технології видалення з води кисню та вуглекислого газу»

20,0

«Розробити технічне завдання на розробку та виготовлення портативних
радіостанцій на базі технології McWill»

80,0

«Розробка способів виготовлення пористих преформ із залізного порошку, а
також виготовлення дослідних зразків з заданим об’ємом пористості»

254,4

«Визначення розрахункового ресурсу і оцінки живучості роторів та корпусних
деталей турбіни блока № 5 ДТЕК Курахівська ТЕС»

110,0

«Визначення розрахункового ресурсу і оцінки живучості роторів та корпусних
деталей турбіни блока № 4 ДТЕК Курахівська ТЕС»

110,0

«Поставити та виконати монтаж комплекту нагрівачів» 97,1

«Відновлення працездатності та повірка VTE-вольтметра» 4,9

«Техніко-економічне обгрунтування використання МТС-пальників у котлі» 145,0

Загальна сума 932,5

Клінічне випробування лікарських препаратів антимікробної дії 2,0
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«Агрозоовет» Обстеження покриття для підлоги в тваринницьких приміщеннях в умовах
виробництва з метою визначення придатності використання покриття для коней,
корів та свиноматок

33,5

Проведення оцінки відносної чисельності виноградного слимака на окремих
адміністративних територіях східних областей України та перспективи його
заготівлі

20,0

Консультативні послуги 12,2

Загальна сума 67,7

НАУКОВИЙ ПАРК
«ІННОВАЦІЙНО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КЛАСТЕР ТЕРНОПІЛЛЯ»

Модернізація антенних систем радіорелейного цифрового зв’язку 10,2

Енергетичний аудит терапевтичного корпусу Тернопільської комун. міської
лікарні № 2

9,6

Енергетичний аудит будівлі Кременецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 9,1

Енергетичний аудит будівлі Кременецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 10,0

Енергетичний аудит будівлі студентського гуртожитку №3 ТНЕУ 12,7

Енергетичний аудит будівлі Кременецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 14,4

Розробка проектної пропозиції (3шт.) розвитку інфраструктури для ОТГ за smart
технологією

33,2

Загальна сума 99,2

ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК
«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

НАУКОВИЙ ПАРК
«АГРОПЕРСПЕКТИВА»

Теплозахисне покриття НТЗП-У 129,96

Загальна сума 129,96

Розробка та впровадження науково-обгрунтованої технології вирощування
соняшнику в агрокліматичних зонах північного, центрального та південного
Степу за умов природного та штучного зволоження

3415,5

Загальна сума 3415,5
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ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК
КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

навчання колишніх військовослужбовців у м. Івано-Франківськ в рамках
освітніх курсів Програми НАТО-Україна за напрямком «Маркетинговий
менеджмент» 380,7

навчання колишніх військовослужбовців у м. Рівне в рамках освітніх курсів
Програми НАТО-Україна за напрямком «Маркетинговий менеджмент»

389,9 

навчання колишніх військовослужбовців у м. Конотоп в рамках освітніх курсів
Програми НАТО-Україна за напрямком «Інформаційні технології»

381,7

заходи з проведення комп’ютерного навчання для представників промислових
та підприємницьких структур України за навчальними програмами ЮНІДО

80,4 

проведено Літню школу з впровадження Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС для фахівців державних структур України за участі представників ЄС

111,8 

проведено експертизу документа «Трансформації системи оплати праці в ПАТ
«Укрнафта» та надано консультаційні послуги Об’єднаній профспілковій
організації працівників ПАТ «Укрнафта» з питань реформування оплати праці
на основі системи грейдів

25,0

Загальна сума 1369,5

«НАУКОВИЙ ПАРК
ОДЕСЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ»

В рамках проекту підвищення контролю та ефективності газопостачання: 1
договір «Монтаж, тестування та введення в експлуатацію системи передачі
даних для ГРП»

19,0

В рамках науково-дослідних робіт по визначення основних показників
небезпечних і шкідливих виробничих факторів виконано роботу за темою
«Розробка оптимальних методів безпечного ведення робіт під час монтажу та
експлуатації механізмів і вузлів вантажно-підіймальних кранів»

16,0

В рамках міжнародного співробітництва виконано договір «Разработка и
изготовление кисти руки промышленного робота»

262,8

В рамках договору про партнерство з ТОВ «Будівельна компанія «Ескадор»
протягом 2017 року надані наукові консультаційні послуги по темі:
«Найважливіші проблеми хімії та розвиток хімічних технологій»

12,0

Загальна сума 309.8
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НАУКОВИЙ ПАРК
«РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА
ІНФОРМАТИКА»

Реалізація проекту з розробки сайту «Rada.com.ua» 54,0

Створення масо-габаритного макету теоретичної моделі електрореактивної
рушійної установки

126,0

Розробка і проектування модульної станції катодного захисту» - МСКЗ 210,0

Загальна сума 390,0

ТОВ «НАУКОВИЙ ПАРК
Державної екологічної
академії післядипломної
освіти та управління
«Чорнобиль»

Науково-дослідна робота за темою «Екологічно-безпесне поводження з насосно-
компресорними трубами, обладнанням та матеріалами,забрудненими
техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання природного
походженя»
Технологія переробки відходів фосфогіпсу на в’яжучі будівельні сцміші
Технологія вилучення з відходів фосфогіпсу рідкоземельних металів
Розроблено концепцію Державної цільової програми Кіровоградської області та
м. Кропивницький

623,6

Загальна сума 623,6

«НАУКОВИЙ ПАРК «ФЕД» Технологический комплекс для изготовления деталей авиационного и
энергетического 
машиностроения с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Организация работы центра CAD\CAM технологий
для автоматизации производственных процессов (компьютерный инжиниринг).

250,0

Загальна сума 250,0

ТОВ «Науковий парк «Центр
трансферу технологій
цивільного захисту»

За розроблення регламенту роботи з вогнезахисту на системи.

120,0

Визначення класу вогнестійкості будівельних конструкцій. 55,0

За роботи з проведення розрахунку зон можливого розповсюдження завалів 137,5
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будівель.

Оцінка стану енергетичного сектору Луганської обл. 80,0

Провести моделювання можливої пожежі у внутрішньому просторі шафи
вторинного живлення ШВП-5.

29,9

Визначити клас вогнестійкості панелей комунікаційної шахти на основі
розрахунку міцності деталей вузлів кріплення панелей в умовах пожежі та
протоколів стандартних випробувань на вогнестійкість даних панелей на об’єкті
«Будівництво торгово-розважального комплексу з житловим будинком.

20,0

Розроблення національного стандарту щодо вогнестійкості конвеєрних стрічок 13,5

Розроблення національного стандарту щодо безпечності
та експлуатації системи пневматичного домкрату для використання
пожежно-рятувальною службою

28,0

Создание лабораторной установки и подтверждение работоспособности
предложенной технологии «xTronic» по полной очистке фильтрата полигонов и
их соответствие уровню ПДК ЕС.

350,0

Аналіз стану об’єктів критичної інфраструктури енергетичного сектору
Луганської області та надання рекомендацій щодо подолання можливих
наслідків при виникнення надзвичайних ситуацій.

198,4

Визначити клас вогнестійкості металевих конструкцій на об’єкті «Будівельно-
монтажні роботи з реконструкції приміщень на 1-му та 4-му поверхах будівлі
головного виробничого корпусу ПАТ «ККФ «Рошен» загальною площею 4500
м.кв. для розміщення адміністративної будівлі

25,0

Розроблення національних стандартів щодо безпечності
сходів поворотних висотного устаткування для використання пожежно-
рятувальними службами

86,5

Розроблення національного стандарту щодо вимог до показників якості
захисного одягу для пожежників

23,5

Розроблення національних стандартів щодо вимог до конструкції, складання,
гідравлічної міцності та механічних випробувань вогнегасників.

49,0

Розроблення національного стандарту щодо вимог до взуття для пожежників 31,0

Розроблення національного стандарту стосовно запобігання пожежі та 33,5
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протипожежного захисту машин.

Розроблення національних стандартів щодо протипожежного захисту
залізничного рухомого складу.

97,8

Розроблення національних стандартів щодо безпечності
протипожежних насосів відцентрових без заправки

61,0

Розроблення національних стандартів щодо безпеки та експлуатаційних
характеристик пожежно-рятувальних автомобілів та протипожежної техніки.

73,0

Розроблення національного стандарту щодо нагнітальних дозуючих та пінних
систем стисненого повітря під час пожежогасіння

32,1

Розроблення національних стандартів щодо вогневих випробувань електричних
та волоконно-оптичних кабелів

94,0

Виконати робіти по визначенню вогнестiйкостi металевих конструкцiй. Дог. №
74 вiд 18.12.17

40,0

Загальна сума 1678,6

Всього по проектах 9266,36
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