Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U105033
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.): 49.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

49.5

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25825434
Адреса: вул. Петрушевича, буд. 1, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76004, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380342722201
Телефон: 380342722228
Телефон: 380342722200
E-mail: sadif@com.if.ua
WWW: https://if.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)
Код ДК 021:2015 - 71330000-0 "Інженерні послуги різні" (Науково-технічний супровід виконання робіт по об’єкту
"Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-10 Стрий - ІваноФранківськ - Чернівці -Мамалига на ділянці км 16+411 - км 203+957 (окремими ділянками) в Івано-Франківській області").
(905-20/77)

Назва роботи (англ)
DK Code 021:2015 - 71330000-0 "Different Engineering services" (Scientific and technical support of works on the object
"Current mid-term repair of public highway H-10 Stryi - Ivano-Frankivsk - Chernivtsi -Mamalyha on a section of km 16+411 - km
203+957 (separate sections) in the Ivano-Frankivsk region").

Мета роботи (укр)
Метою науково-технічного супроводу є надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного
виробництва, перевіряння характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, розроблення рекомендацій щодо усунення
негативних процесів, які мають місце або можуть мати місце у майбутньому з урахуванням конкретних умов виконання
робіт.

Мета роботи (англ)
The purpose of scientific and technical support is to provide information assistance in solving problems of construction
production, to check the characteristics of materials, products and structures, to develop recommendations for the elimination
of negative processes that are or may occur in the future, taking into account specific conditions of work.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вирішення питань, які не обумовлені нормативними
документами і можуть виникнути на етапі будівництва та ремонту автомобільної дороги.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Семанів Любомир Ярославович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науково-технічний супровід виконання робіт по об’єкту "Поточний
середній ремонт автомобільної дороги загального користування
1

10.2020

12.2020

Остаточний звіт

державного значення Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці Мамалига на ділянці км 16+411 - км 203+957 (окремими ділянками) в
Івано-Франківській області.

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:
Ілляш Сергій Іванович

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

