Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200199
Відкрита
Дата реєстрації: 12-06-2022
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: 3601070
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 849.901
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

413.980

2023

435.921

2. Замовник
Назва організації: Міністерство юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00015622
Адреса: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380443642393
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua
WWW: https://minjust.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02883096
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Смоленська, буд. 6, м. Київ, 03057, Україна
Телефон: 380442002910
Телефон: 380442002911
E-mail: info@kndise.gov.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка практичного посібника «Дослідження дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій при проведенні судових
будівельно-технічних експертиз»

Назва роботи (англ)
Development of a practical manual “Investigation of defects and damages of building structures during forensic construction
and technical examination”

Мета роботи (укр)
Метою роботи є створення практичного керівництва при виконанні судових будівельно-технічних експертизах у
питаннях обстеження конструкцій будівель і споруд, а також визначення причин їх деформацій.

Мета роботи (англ)
The work aims to create a practical guide when performing forensic construction and technical examination in matters of
surveying the structures of buildings and structures, as well as determining the causes of their deformations.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

Експерти
Богачова Олена Віталіївна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка практичного посібника «Дослідження дефектів та
1

01.2022

12.2023

Остаточний звіт

пошкоджень будівельних конструкцій при проведенні судових
будівельно-технічних експертиз»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 10.85.31
Індекс УДК: 343.98

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Рувін Олександр Григорович (д. ю. н.)
Керівники роботи:
Пасько Роман Миколайович (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Колонюк Віктор Петрович (Тел.: +38 (044) 200-29-18)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

