Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103160
Відкрита
Дата реєстрації: 03-10-2019
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.): 915
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

160

2020

755

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Фінансування інфраструктурних проектів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37264503
Адреса: вул. Хотівська, буд. 4 (літера А), м. Київ, Київська обл., 03118, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442570675
E-mail: fininpro2012@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03450778
Підпорядкованість: Державне агенство 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)
Виконати аналіз та розробити національні стандарти щодо специфікацій обміну даними для керування транспортними
потоками в інтелектуальних транспортних системах з ідентичним ступенем відповідності до європейських норм (7
стандартів). (№ БДР-181/09-19)

Назва роботи (англ)
Analyze and develop national standards on data exchange specifications for traffic management in intelligent transport systems
with the same degree of compliance with European standards (7 standards)

Мета роботи (укр)
Нормативно-технічне забезпечення запровадження інтелектуальних транспортних систем (ITS) в Україні, зокрема
системи стягнення плати за користування дорогами (ЕТС), зважування в русі (WIM) та автоматичної фіксації швидкості
(ASE).

Мета роботи (англ)
Normative and technical support for the implementation of Intelligent Transport Systems (ITS) in Ukraine, in particular toll
collection systems for road (ETS), Weigh in motion (WIM) and Automated Speed Enforcement (ASE).
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: нормативно-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Сіробаба Роман Анатолійович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виконати аналіз та розробити національні стандарти щодо
1

09.2019

12.2020

Остаточний звіт

специфікацій обміну даними для керування транспортними потоками
в інтелектуальних транспортних системах з ідентичним ступенем
відповідності до європейських норм.

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.

