Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U105039
Відкрита
Дата реєстрації: 21-11-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 199.464
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

199.464

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25879878
Адреса: вул. Свободи, буд. 77, м. Хмельницький, Хмельницький р-н., Хмельницька обл., 29000, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380382783255
E-mail: p1_hm@ukravtodor.gov.ua
WWW: https://km.ukravtodor.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03450778
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Адреса: пр. Перемоги, буд. 57, м. Київ, Київська обл., 03113, Україна
Телефон: 380444563415
E-mail: dornauka@dorndi.org.ua
WWW: http://dorndi.org.ua/ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області (Організація, супроводження,
актуалізація, збір і наповнення геоінформаційної системи. Послуги з перевірки та корегування результатів визначення
геопросторових координат мережі доріг загального користування державного значення Хмельницької області
(територіальні)) (71300000-1 Інженерні послуги). (659-20/196/20)

Назва роботи (англ)
Operational maintenance of highways of state importance of Khmelnytskyi region (Organization, support, updating, collection
and filling of geoinformation system. Services on checking and correcting the results of determining the geospatial coordinates
of the network of public roads of state importance of Khmelnytskyi region (territorial)) (71300000-1 Engineering services).

Мета роботи (укр)
Перевірка та корегування результатів з визначення просторових координат автомобільних доріг загального користування
державного значення протяжністю 1280,62 км у Хмельницькій області.

Мета роботи (англ)
Verification and adjustment of the results of determining the spatial coordinates of public roads of state importance with a
length of 1280.62 km in Khmelnytsky region.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження сучасних інформаційних систем в
дорожній галузі.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Данилюк Валентин Олександрович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Організація, супроводження, актуалізація, збір і наповнення
геоінформаційної системи. Послуги з перевірки та корегування
1

07.2020

12.2020

Остаточний звіт

результатів визначення геопросторових координат мережі доріг
загального користування державного значення Хмельницької області
(територіальні).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31.11
Індекс УДК: 625.7/.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Безуглий Артем Олександрович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Печончик Тарас Іларіонович

Відповідальний за подання документів: Шевчук Оксана Петрівна (Тел.: +38 (044) 201-08-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

