Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200787
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 2751030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 840.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

840.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство розвитку громад та територій України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37471928
Адреса: вул. Велика Житомирська, буд. 9, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442840554
Телефон: 380442788290
E-mail: minregion@minregion.gov.ua
WWW: http://www.minregion.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю Агенція геопросторових рішень "Агеора"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 44331321
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Маккейна Джона, буд. 16, оф. 4, м. Київ, 01042, Україна
Телефон: 380666925399
E-mail: ageoragis@gmail.com
WWW: https://ageora.org.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проведення

аналітичних

досліджень

та

розроблення

проекту

нового

національного

класифікатора

об’єктів

містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000)

Назва роботи (англ)
Conducting analytical studies and developing a project of a new national classifier of spatial planning objects, landscaping,
buildings and structures (to replace the state classifier of buildings and structures DK 018-2000)

Мета роботи (укр)
Метою роботи є проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту нового національного класифікатора
об’єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 0182000).

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to carry out analytical research and develop a project of a new national classifier of spatial planning
objects, landscaping, buildings and structures (to replace the state classifier of buildings and structures DK 018-2000).
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Містобудування, містобудівний кадастр

Експерти
Козловська Наталія Вікторівна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

09.2022 10.2022

Проміжний звіт

2

10.2022

Остаточний звіт

12.2022

Розроблення проекту національного класифікатора та пояснювальної
записки до нього
Погодження проекту національного класифікатора із замовником та
заінтересованими сторонами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.01.80.05
Індекс УДК: 69:340.134;72:340.134

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Путренко Віктор Валентинович (д. т. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Олещенко Анастасія В'ячеславівна (к.геогр.н.)

Відповідальний за подання документів: Путренко Віктор Валентинович (Тел.: +38 (067) 104-89-94)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

