Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102689
Відкрита
Дата реєстрації: 18-07-2019
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.): 80
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування
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2. Замовник
Назва організації: Філія "Центр сервісного забезпечення" Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40150237
Адреса: вул. Тверська, 37, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380444653384

3. Виконавець
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Підпорядкованість:
Адреса: вул. І. Федорова, 39, м. Київ, Київська обл., 03038, Україна
Телефон: 380444656892

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Дослідження несучих конструкцій електровозів серії ВЛ11 щодо можливості їх подальшої безпечної експлуатації поза
призначеним строком служби.

Назва роботи (англ)
Research on supporting structure of the electric locomotive of the VL-11 series regarding the possibility of their further safe
exploitation after exceeding set period of service.

Мета роботи (укр)
Забезпечення подальшої експлуатації електровозів ВЛ11, ВЛ11М з метою забезпечення безперебійного виконання
перевезень залізницями України.

Мета роботи (англ)
Providing further exploitation of electric locomotives VL-11, VL-11M in order to ensure uninterrupted execution of
transportation's by railways of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Залізничний транспорт)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Залізничний транспорт

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Виконання науково-дослідної роботи: "Дослідження несучих
1

02.2016

12.2016

Остаточний звіт

конструкцій електровозів серії ВЛ11 щодо можливості їх подальшої
безпечної експлуатації поза призначеним строком служби"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.41.29.29
Індекс УДК: 622.423.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зайцев Володимир Олександрович (к. т. н.)
Керівники роботи:
Батюшин Ігор Єремійович

Відповідальний за подання документів: Бідун О.М. (Тел.: +38 (044) 309-68-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

