Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112887
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
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: 2751030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 599.500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

599.500

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: Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва
"УКРНДПІЦИВІЛЬБУД"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02497683
Підпорядкованість: Державний комiтет будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України
Адреса: проспект Голосіївський, буд. 50, м. Київ, 03039, Україна
Телефон: 380442578945

4. Співвиконавець

Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Адреса: проспект Повітрофлотський, буд. 31, м. Київ, 03037, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380976137996
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

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)
Carrying out of analytical researches and development of the project of the new national classifier of objects of town-planning,
improvement, buildings and constructions (for replacement of the state classifier of buildings and constructions SC 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 conduct analytical research and develop a draft of a new national classifier of urban planning,
landscaping, buildings and structures (to replace the state classifier of buildings and structures SC 018-2000).
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Результати розробки призначені для застосування Мінрегіоном під час розроблення підзаконних
нормативно-правових актів, зокрема при розробленні наказів Мінрегіону, передбачених частиною третьою статті 4,
частиною першою та п’ятою статті 27, частиною другою статті 28 Закону.

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Етап 1. Розроблення проекту національного класифікатора та
пояснювальної записки до нього, що включає: аналіз об’єктного складу
репрезентативної вибірки містобудівної документації на регіональному
та місцевому рівні в частині геопросторових об’єктів; аналіз чинних
нормативно-правових та нормативних вимог до об’єктного складу
1

10.2021

11.2021

Проміжний звіт

містобудівної документації та містобудівного кадастру; аналіз чинних
нормативно-правових та нормативних положень щодо класифікації
об’єктів, які входять до об’єктного складу галузі містобудування в
частині геопросторових об’єктів; визначення структури класифікатору
та системи кодування: підготовка проекту національного
класифікатора; формування пояснювальної записки до проекту
національного класифікатору.
Етап 2. Погодження проекту національного класифікатора із
замовником та заінтересованими сторонами, що включає: визначення
переліку заінтересованих сторін (за погодженням із Замовником);

2

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

надсилання проекту національного класифікатора разом з
пояснювальною запискою на погодження до визначених ним
заінтересованих сторін та замовника; урахування або обґрунтоване
відхилення наданих пропозицій; формування узгодженої редакції
проекту національного класифікатора.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 06.01.05
Індекс УДК: 33(094)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Продан Сергій Григорович
Керівники роботи:
Старинець Руслан Васильович

Відповідальний за подання документів: Коровіков Е.В. (Тел.: +38 (067) 659-62-64)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

