Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104988
Відкрита
Дата реєстрації: 19-11-2020
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.): 338.54
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

83

2021

127.77

2022

127.77

2. Замовник
Назва організації: Служба автомобільних доріг у Львівській області
Код ЄДРПОУ/ІПН: 25253009
Адреса: вул. В. Великого, буд. 54, м. Львів, Львівська обл., 79053, Україна
Підпорядкованість: Державне агентство автомобільних доріг України
Телефон: 380322632033
Телефон: 380322632433
E-mail: sadlo@i.ua
WWW: https://lv.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)
Виконати роботи з науково-технічного супроводу на об’єкті "Реконструкція автомобільної дороги загального
користування державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок – Жовква - Кам’янка Бузька - Бібрка на ділянці км
97+863 - км 123+370, Львівської області". (141-10/20)

Назва роботи (англ)
Perform works on scientific and technical support at the object “Reconstruction of the public road of state importance T-14-25
Mykolaiv - Gorodok - Zhovkva - Kamianka Buz’ka - Bibrka on the section km 97+863 - km 123+370, Lviv region”

Мета роботи (укр)
Метою науково-технічного супроводу є надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного
виробництва, перевіряння якості матеріалів та відпрацювання, за необхідності, окремих конструктивних рішень з
урахуванням конкретних умов виконаних робіт.

Мета роботи (англ)
The purpose of scientific and technical support is to provide information assistance in solving issues of construction production
tasks, checking the quality of materials and development, if necessary, individual design solutions, taking into account the
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, ремонту автомобільної дороги.)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Яблонський Юрій Васильович

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Реконструкція автомобільної дороги загального користування
1

10.2020

12.2022

Остаточний звіт

державного значення Т-14-25 Миколаїв - Городок – Жовква - Кам’янка
Бузька - Бібрка на ділянці км 97+863 - км 123+370, Львівської 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.

