Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104998
Відкрита
Дата реєстрації: 19-11-2020
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
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5904
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

2979

2021

2925

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство Луцький ремонтний завод "Мотор"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08029701
Адреса: вул. Ківерцівська, буд. 3, м. Луцьк, Луцький р-н., Волинська обл., 43006, Україна
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Телефон: 380332241491
Телефон: 380332770062
E-mail: info@motor-lutsk.com.ua
WWW: www.motor-lutsk.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14310431
Підпорядкованість: Міськвиконком
Адреса: вул. Сумська, буд. 132, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61023, Україна
Телефон: 380577070271
Телефон: 380577004894
Телефон: 380577070273

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка документації: - конструкторська документація (креслення) агрегату ПН-99(С), - керівництво з капітального
ремонту агрегату ПН-99(С), - креслення спеціального ремонтно-монтажного інструменту, що застосовується при
виконанні капітального ремонту агрегату ПН-99(С)

Назва роботи (англ)
Documentation development: - design documentation (drawings) of the unit PN-99 (C), - overhaul manual of the unit PN-99
(C), - drawing of a special repair and installation tool used when performing overhaul of the unit PN-99 (C).

Мета роботи (укр)
Розробка конструкторської документації, керівництва з капітального ремонту агрегату ПН-99(С), проведення дослідного
ремонту, проведення випробувань, проведення капітального ремонту, присвоєння літери "РО1".

Мета роботи (англ)
Development of design documentation, overhaul manual of the unit PN-99 (C), experimental repair, testing, overhaul,
assignment of the letter "PO1".
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Технології, Методичні документи
Галузь застосування: Авіаційна

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

02.2020 10.2020

Проміжний звіт

Розробка конструкторської документації (КД) агрегату ПН-99(С)
Розробка Керівництва з капітального ремонту (РК) агрегату ПН-99(С).

2

11.2020

05.2021

Проміжний звіт

Розробка креслень спеціального ремонтно-монтажного інструменту
(РМІ), що застосовується при виконанні капітального ремонту агрегату
ПН-99(С).
Проведення дослідного ремонту агрегату ПН-99(С). Проведення

3

05.2021

08.2021

Проміжний звіт

комплексу випробувань агрегату після ремонту з присвоєнням РК
літери «РО».

4

08.2020 10.2020

Остаточний звіт

Проведення капітального ремонту агрегату Замовника після
випробувань з присвоєнням РК літери «РО1».

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.01.83
Індекс УДК: 621:658.261/.262; 621:658.265; 621:658.264

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Матусевич Володимир Анатолійович
Керівники роботи:
Шарабан Юрій Володимирович

Відповідальний за подання документів: Богачова О.Т. (Тел.: +38 (057) 707-02-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

