Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112782
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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
7714 - кошти місцевого бюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 139.800
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

139.800

2. Замовник
Назва організації: Управління економіки Конотопської міської ради Сумської ради
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02739413
Адреса: проспект Миру, 8, м. Конотоп, Конотопський р-н., Сумська обл., 41600, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380544766166

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071168
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Ярослава Мудрого, буд. 25, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61025, Україна
Телефон: 380577003864
E-mail: admin@khadi.kharkov.ua
WWW: https://www.khadi.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Послуги з проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на маршрутах міського пасажирського транспорту
загального користування Конотопської міської територіальної громади з метою визначення обсягів пасажироперевезень
на існуючих маршрутах та надання пропозицій щодо оптимізації маршрутної мережі

Назва роботи (англ)
Services for conducting a comprehensive survey of passenger traffic on the routes of public passenger transport of the Konotop
city territorial community in order to determine the volume of passenger traffic on existing routes and provide proposals for
optimizing the route network

Мета роботи (укр)
Рекомендації щодо оптимізації маршруртної мережі

Мета роботи (англ)
Recommendations for optimizing the route network
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Рекомендації щодо оптимізації маршруртної мережі
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Послуги з проведення комплексного обстеження пасажиропотоків на
маршрутах міського пасажирського транспорту загального
1

08.2021

10.2021

Остаточний звіт

користування Конотопської міської територіальної громади з метою
визначення обсягів пасажироперевезень на існуючих маршрутах та
надання пропозицій щодо оптимізації маршрутної мережі

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.31.17
Індекс УДК: 656.13; 656.13.08

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Дмитрієв Ілля Андрійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Горбачов Петро Федорович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Звягінцева Г.О. (Тел.: +38 (057) 700-38-76)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

