Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111405
Відкрита
Дата реєстрації: 08-06-2021
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.): 198.688
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

198.688

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25887079
Адреса: вул. Олени Кульчицької, буд. 8, м. Тернопіль, Тернопільський р-н., Тернопільська обл., 46001, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380352524150
E-mail: teletayp@ukr.net
WWW: https://te.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: проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, 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)
Виявлення ділянок (місць) концентрації ДТП та розробка заходів по їх ліквідації на автомобільних дорогах загального
користування державного значення у межах Тернопільської області (79410000-1: Консультаційні послуги з питань
підприємницької діяльності та управління). ДК 021:2015 - 79410000-1: Консультаційні послуги з питань підприємницької
діяльності та управління. (№ 332-21)

Назва роботи (англ)
Identification of black spots and development of measures for their elimination on public roads of state importance within the
Ternopil region (79410000-1: Consulting services on business and management). DK 021: 2015 - 79410000-1: Consulting services
on business and management.

Мета роботи (укр)
Виявлення та обстеження місць і ділянок концентрації ДТП на автомобільних дорогах з розробкою заходів для їх ліквідації.

Мета роботи (англ)
Identification and investigation of black spots on highways with the development of measures for their elimination.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Зменшення аварійності та втрат від дорожньотранспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Костюк Іван Олегович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виявлення ділянок (місць) концентрації ДТП та розробка заходів по їх
1

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

ліквідації на автомобільних дорогах загального користування
державного значення у межах Тернопільської області.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31.11
Індекс УДК: 625.7/.8, 625,096

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Безуглий Артем Олександрович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Беленчук Ольга Віталіївна

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

