Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103331
Відкрита
Дата реєстрації: 10-07-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 3111020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 381
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

95

2021

286

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство автомобільних доріг України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37641918
Адреса: вул. Фізкультури, буд. 9, м. Київ, Київська обл., 03150, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442871140
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
WWW: https://ukravtodor.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інфодорексперт"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42952581
Підпорядкованість:
Адреса: вулиця Іллі Еренбурга, будинок 3-А, офіс 28, м. Київ, Київська обл., 01033, Україна
Телефон: 380677418179

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Виконати аналіз та удосконалити автоматизовану систему оперативного обміну даними про функціонування
автомобільних доріг загального користування

Назва роботи (англ)
Perform analysis and improve the automated system of operational data exchange on the operation of public roads

Мета роботи (укр)
Удосконалення

функціональних

можливостей

автоматизованої

системи

оперативного

обміну

даними

про

функціонування автомобільних доріг загального користування

Мета роботи (англ)
Improving the functionality of the automated system of operational data exchange on the operation of public roads
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Програмні продукти
Галузь застосування: Підвищення оперативності обміну даними про події на дорогах, покращення процесу взаємодії із
громадськістю, підвищення оперативності прийняття управлінських рішень щодо утримання штучних споруд

Експерти
Тимощук Олександр Юрійович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз діючих нормативно-правових актів. Розроблення форматів
1

07.2020

12.2020

Проміжний звіт

публікації відкритих даних про події. Складання, погодження та
затвердження технічного завдання.
Розроблення модуля отримання, надання та публікації відкритої

2

01.2021

03.2021

Проміжний звіт

інформації про події на картоснові. Розроблення тестової версії
інформаційно-аналітичної системи.

3

04.2021

08.2021

Проміжний звіт

4

09.2021

12.2021

Остаточний звіт

Розроблення модуля геолокації щодо стану штучних споруд. Дослідна
експлуатація тестової версії.
Доопрацювання тестової версії. Розроблення інструкції користувача.
Складання звіту про виконану роботу відповідно до ДСТУ 3008:2015.

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

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Калашніков Олександр Леонідович
Керівники роботи:
Новосьолов Денис Валентинович

Відповідальний за подання документів: Калашніков О.Л. (Тел.: +38 (067) 741-81-79)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

