
«Підвищення ефективності функціонування міських пасажирських систем з 

позиції стійкого розвитку» 

№ держреєстрації: 0115U003264  

Прикладна 

Наук. керівник Нагорний Євген Васильович, проф., д-р техн. наук 

Термін виконання 2015 - 2016 рр  

Обсяг робіт по рокам – 2015 р - 114,210 тис. грн    

                                        2016 р. - 114,710 тис. грн. 
№ госп. Н а й м е н у в а н н я  Замовник 

договору д о г о в о р у   

      

      

1 2 3 
56-01-16 Розробка графіків доставки асфальту з 

Балакліївського АБЗ 
філія "Балаклійський райавтодор" ДП "Харківський 
облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги україни" м. 
Балаклія 

56-03-16 Обгрунтування технології доставки поліграфічного 
обладнання з морських портів України для ПП 
"Видавничий будинок Перлина" 

ПП "Видавничий будинок Перлина" м.Харків 

56-04-16 Виготовлення паспортів приміських та міжміських 
нових автобусних маршрутів регулярних перевезень 

Департамент розвитку базових галузей промисловості 
Донецької обласної адміністрації м.Краматорск 

56-01-17 Дослідження та аналіз роботи автобусних маршрутів 
регулярних шкільних перевезень Лиманської ОТГ 
Донецької області з розробкою проектів паспортів 
автобусних маршрутів (згідно переліку) 

Комунальне підприємство "Лиманська Служба Єдиного 
Замовника" м.Лиман Донецька обл. 

56-02-17 Комплексне обстеження пасажиропотоків на міських 
маршрутах загального користування міста Слов'янськ 
(автобусні маршрути та маршрути 
електротранспорту) 

Слов'янська міська рада м. Слов'янськ Донецька обл. 



56-03-17 Дослідження та аналіз роботи автобусних маршрутів 
у приміському сполученні Лиманської ОТГ Донецької 
області з розробкою проектів паспортів автобусних 
маршрутів (згідно переліку) 

Комунальне підприємство "Лиманська Служба Єдиного 
Замовника" м.Лиман Донецька обл. 

56-04-17 Розрахунок та обгрунтування тарифу на перевезення 
пасажирів на міському маршруті "Лиман (АС) - 
Зелений Клин" 

Комунальне підприємство "Лиманська Служба Єдиного 
Замовника" м.Лиман Донецька обл. 

56-05-17 Проведення дослідження організації перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування у місті Мирноград" 

Виконавчий комітет Мирноградської Міської Ради м. Мирноград 

56-01-18 Розрахунок тарифу на перезення пасажирів на 
міському маршруті "Лиман (АС) - Зелений Клин" на 
підставі проведеного обстеження пасажиропотоків 
на маршруті 

Комунальне підприємство "Лиманська Служба Єдиного 
Замовника" м.Лиман Донецька обл. 

56-02-18 Проведення досліджень організації перевезення 
пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування та організації дорожнього руху у 
центральній частині міста Покровськ з розробкою 
проектів паспортів автобусних маршрутів (згідно 
переліку) 

Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради 
м.Покровськ 

56-03-18 Підвищення ефективності використання рухомого 
складу Балаклійського АБЗ 

філія "Балаклійський райавтодор" ДП "Харківський облавтодор" 
ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" м. Балаклія 

56-01-19 Аналіз транспортного обслуговування населення 
Черкаської області автомобільним транспортом в 
приміському та міжміському сполученні. 

Приватне акціонерне товариство "Черкаське обласне 
підприємство автобусних станцій"  м. Черкаси 

56-02-19 Аналіз транспортного обслуговування населення 
Херсонської області автомобільним транспортом в 
приміському, міжміському та міжобластному 
сполученні. 

ТОВ "ХЕРСОНАВТОТРАНС" м. Херсон 

 


