Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112755
Відкрита
Дата реєстрації: 03-09-2021
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.): 155.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

155.000

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: 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
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проведення аналітичних досліджень та розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо визначення суттєвих
експлуатаційних характеристик, порогових рівнів, класів та системи або систем оцінки та перевірки стабільності
показників будівельної продукції категорії "Дорожня будівельна продукція". (№ 16-372/2021 – 766-21)

Назва роботи (англ)
Carrying out analytical studies and development of scientifically validated propositions for determining essential performance
characteristics, threshold levels, classes and systems or systems for assessing and checking the stability of the indicators of
construction products of the category "road construction products

Мета роботи (укр)
Проведення аналізу існуючих актів законодавства Європейського Союзу (рішень і мандатів Європейської комісії), а також
гармонізованих технічних специфікацій (європейських гармонізованих стандартів (Е14) та європейських документів з
визначення прийнятності (ЕАЕ))) та розроблення на їх основі науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо
визначення основних суттєвих експлуатаційних характеристик, порогових рівнів, класів та Систем оцінки будівельної
продукції, для будівельної продукції, що відповідно до Переліку категорій віднесена до категорії "Дорожня будівельна
продукція".

Мета роботи (англ)
Analysis of existing legislation acts of the European Union (decisions and mandates of the European Commission), as well as
harmonised technical specifications (European harmonised standards (E14) and European Acceptance Documents (EAE)) and the
development of scientifically substantiated propositions and recommendations on their basis for determining the main
operational characteristics, threshold levels, grades and evaluation systems of construction products, for construction products
which, according to the List of categories, are classified in the category "Road construction products".
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
Козловська Наталія Вікторівна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення аналітичних досліджень та розроблення науковообґрунтованих пропозицій щодо визначення суттєвих експлуатаційних
1

08.2021

12.2021

Остаточний звіт

характеристик, порогових рівнів, класів та системи або систем оцінки
та перевірки стабільності показників будівельної продукції категорії
"Дорожня будівельна продукція"

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:
Ілляш Сергій Іванович (к. т. н.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

