Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103388
Відкрита
Дата реєстрації: 23-07-2020
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: 2.7 - інше (Розроблення стандартів у сфері будівництва)

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 270
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

162

2021

108

2. Замовник
Назва організації: Асоціація "Український центр сталевого будівництва"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38760907
Адреса: вул. Академіка Булаховського, 30-А, м. Київ, Київська обл., 03164, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675432616
Телефон: 380445900156

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені
В.М.Шимановского"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36861591
Підпорядкованість: Держадміністрація
Адреса: вул. В. Шимановського 2/1, м. Київ, Київська обл., 02125, Україна
Телефон: 380445439387
Телефон: 380445439769
E-mail: niipsk@webber.kiev.ua
WWW: http://urdisc.com.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення проекту національного стандарту ДСТУ ХХХХХ «Настанова з оцінювання якості конструктивних рішень при
проектуванні сталевих будівельних конструкцій»

Назва роботи (англ)
Development of draft DSTU XXXXX "Directive on constructive solutions quality evaluation during steel building structures
design"

Мета роботи (укр)
Встановлення основних принципів і критеріїв оцінки якості та ефективності прийнятих проектних рішень будівельних
сталевих конструкцій.

Мета роботи (англ)
Establishment of main principles and criteria of quality and effectiveness assessment of building steel structures design
solutions taken.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Впровадження раціонального виробництва та
використання ресурсів для всіх видів будівель та споруд, в яких використовуються сталеві будівельні конструкції.)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Будівництво

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Складання Технічного завдання на розроблення проекту
національного НД, розроблення першої редакції проекту
1

07.2020

12.2020

Проміжний звіт

національного НД та пояснювальної записки до неї. Оприлюднення
першої редакції проекту національного НД на веб-сайті (розсилання до
зацікавлених організацій) для отримання пропозицій.
Складання зводу коментарів до першої редакції проекту національного
НД. Розроблення другої редакції проекту національного НД (за

2

01.2021

05.2021

Остаточний звіт

необхідності). Узгодження проекту ДСТУ на засіданні профільного
Технічного Комітету. Направлення проекту ДСТУ на технічну перевірку
і прийняття до ДП «УкрНДНЦ».

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.11.35
Індекс УДК: 624.014

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шимановський Олександр Віталійович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Гордеєв Вадим Миколайович

Відповідальний за подання документів: Лимар Я.В. (Тел.: +38 (044) 543-97-40)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

