Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112805
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 3111020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 248.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

100.000

2022

148.000

2. Замовник
Назва організації: Державне агентство автомобільних доріг України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37641918
Адреса: вул. Фізкультури, буд. 9, м. Київ, 03150, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442871140
E-mail: kae@ukravtodor.gov.ua
WWW: https://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

Назва організації: Гуков Микола Ігорович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 1880205718
Адреса: 03040, м.Київ, вул. Деміївська, 35-б, кв. 194, м. Київ, 03040, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: +380503520837
E-mail: dorinform@ukr.net

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Провести наукове дослідження щодо актуалізації вимог до створення і функціонування системи збору плати за
використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами з максимальною дозволено
загальною масою 12 тонн і більше та підготувати проєкт технічного завдання на її створення. (№ 87-21)

Назва роботи (англ)
Perform scientific research on updating the requirements for the creation and operation of a toll collection system for the use of
public roads by vehicles with a maximum permissible gross weight of 12 tons or more and prepare a draft terms of reference for
its creation.

Мета роботи (укр)
Узагальнення технічних вимог щодо створення системи збору плати за використання автомобільних доріг загального
користування транспортними засобами з максимально дозволеною загальною масою 12 тонн і більше в Україні з
урахуванням актуальної інформації щодо інтенсивності дорожнього руху, складу транспортних потоків та транспортноексплуатаційного стану на автомобільних дорогах державного значення з урахуванням вимог чинних нормативноправових актів та нормативних документів та підготовка проєкту технічного завдання на її створення.

Мета роботи (англ)
Generalization of technical requirements for the establishment of toll collection system for use of public roads by vehicles with a
maximum permissible gross weight of 12 tons or more in Ukraine considering current information on traffic intensity, traffic
flows, transport and operational condition of roads of state importance considering the requirements of current regulations and
norms and preparing a draft of statement of requirements for its creation.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Науково-технічна документація
Галузь застосування: Дорожня галузь

Експерти
Кузькін Євген Юрійович (д. е. н.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести наукове дослідження щодо актуалізації вимог до створення і
функціонування системи збору плати за використання автомобільних
1

08.2021

12.2022

Остаточний звіт

доріг загального користування транспортними засобами з
максимальною дозволено загальною масою 12 тонн і більше та
підготувати проєкт технічного завдання на її створення.

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:
Іванченко Віталій Олександрович (д. е. н.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

