Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112880
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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.): 940.467
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

857.740

2022

82.727

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 проектно-конструкторський інститут
будівельних матеріалів і виробів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00294349
Підпорядкованість: Міністерство розвитку громад та територій України
Адреса: вул. Костянтинівська, буд. 68, м. Київ, 04080, Україна
Телефон: 380444255632
E-mail: ndibmv@ukr.net

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Виконати аналіз та розробити 11 національних стандартів щодо експлуатаційних характеристик будівельних матеріалів

Назва роботи (англ)
Analyze and develop 11 national standards for the performance of building materials

Мета роботи (укр)
Виконання робіт зі стандартизації шляхом установлення положень для загального та неодноразового використання щодо
наявних чи потенційних завдань спрямованих на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у сфері архітектури
та будівництва щодо експлуатаційних характеристик будівельних матеріалів

Мета роботи (англ)
Іmplementation of standardization work by establishing provisions for general and repeated use of existing or potential tasks
aimed at achieving the optimal degree of order in the field of architecture and construction in terms of performance of building
materials
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Нові речовини і матеріали
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: розвиток та удосконалення нормативно-технічної бази у будівництві, забезпечення приведення
вітчизняної нормативної бази до вимог умов асоціації України з ЄС, стимулювання вітчизняних виробників виробляти та
застосовувати продукцію будівельного призначення європейського/міжнародного рівня і як результат підвищення її
конкурентоспроможності

Експерти
Козловська Наталія Вікторівна

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Етап 1. Проведення аналітичних досліджень. Складання, погодження та
затвердження технічних завдань на розроблення проєктів 11
нормативних документів (далі – 11 НД). Розроблення перших редакції
1

09.2021

10.2021

Проміжний звіт

проєктів 11 НД. Розроблення пояснювальних записок до перших
редакцій проєктів 11 НД; Направлення повідомлень до національного
органу стандартизації щодо розроблення перших редакцій проєктів 11
НД.
Етап 2. Узагальнення і аналіз коментарів. Складання зводу коментарів
до перших редакцій проєктів 11 НД та подання їх до відповідального

2

10.2021

12.2021

Проміжний звіт

технічного комітету стандартизації на розгляд. Розроблення других
редакцій проєктів 11 НД. Розроблення пояснювальних записок до
других редакцій проєктів 11 НД. Погодження перших, других
(остаточних) редакцій проєктів 11 НД.
Етап 3. Формування справ щодо проєктів 11 НД. Виконання супроводу
робіт з технічного редагування та верстки проєктів 11 НД за

3

01.2022

11.2022

Остаточний звіт

результатами перевірки та редагування для прийняття національним
органом стандартизації. Складання наукового звіту про виконання
Розробки відповідно до вимог ДСТУ 3008-15. Складання анотацій до
кожного ДСТУ (11 НД).

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 67.09
Індекс УДК: 691

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Скрипник Андрій Леонідович (к. е. н., доц.)
Керівники роботи:
Лаповська Світлана Давидівна (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Демченко Тетяна Миколаївна (Тел.: +38 (096) 228-48-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

