Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102966
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2020
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.): 71.7082
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

71.7082

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг у Київській області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26345736
Адреса: вул. Народного ополчення, 11 а, м. Київ, Київська обл., 03152, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380442498695
E-mail: kievoad@ukr.net
WWW: https://kv.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, 57, м. Київ, Київська обл., 03113, Україна
Телефон: 0444563415
E-mail: dornauka@dorndi.org.ua
WWW: http://dorndi.org.ua/ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
ДСТУ Б Д.1.1.-7:2013. Розроблення проектної документацій капітального ремонту автомобільної дороги державного
значення Р-18 Житомир - Попільня - Сквира - Володарка - Ставище на ділянці км 124+735 - км 133+606, Київська область.
Науково-технічний супровід на стадії проектування, (71350000-6 Науково-технічні послуги в галузі інженерії). (419-20/6820)

Назва роботи (англ)
DSTU B D.1.1.-7:2013. Development of design documentation for the overhaul of the road of state importance P-18 Zhytomyr Popilnia - Skvyra - Volodarka - Stavyshche at the road section of km 124 + 735 - km 133 + 606, Kyiv region. Scientific and
technical support at the stage of design, (71350000-6 Scientific and technical services in the area of engineering).

Мета роботи (укр)
Головним завданням супроводу є забезпечення вирішення проектних, конструктивно-технічних та будівельнотехнологічних проблем з мінімальним ризиком помилок в умовах, що не регламентовані чинними нормами і
стандартами, та за відсутності достатнього досвіду або прямих аналогів у вітчизняній та світовій практиці.

Мета роботи (англ)
The main task of the support is to ensure the solution of design, structural, technical and construction-technological problems
with minimal risk of errors in conditions that are not regulated by current norms and standards, and in the absence of sufficient
experience or direct analogues in national and world practice.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Вирішення питань, які не обумовлені нормативними
документами та можуть виникнути на етапі будівництва та ремонту автомобільних доріг.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Кошель Олег Миколайович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення проектної документацій капітального ремонту
1

04.2020 06.2020

Остаточний звіт

автомобільної дороги державного значення Р-18 Житомир - Попільня Сквира - Володарка - Ставище на ділянці км 124+735 - км 133+606,
Київська область.

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 Окчсана Петрівна (Тел.: +38 (044) 201-08-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

