Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111259
Відкрита
Дата реєстрації: 31-05-2021
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: 2101020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 696.380
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

236.860

2022

459.520

2. Замовник
Назва організації: Генеральний штаб Збройних Сил України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 22991050
Адреса: Повітрофлотський проспект, буд. 6, м. Київ, 03049, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442262015
E-mail: admou@mil.gov.ua
WWW: www.mil.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26614573
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: вул. Стрілецька, буд. 1, м. Чернігів, Чернігівський р-н., Чернігівська обл., 14033, Україна
Телефон: 380462679429

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розвиток методичних основ оцінювання стану метрологічного забезпечення випробувань дослідних зразків виробів
озброєння та військової техніки

Назва роботи (англ)
Development of methodological bases for assessing the state of metrological support for testing of prototypes of armaments and
military equipment

Мета роботи (укр)
Формування комплексу типових методик, спрямованих на забезпечення єдності і простежуванності вимірювань,
досягнення необхідної достовірності контролю в процесі випробувань зразків і комплексів озброєння та військової техніки

Мета роботи (англ)
Formation of a set of standard methods aimed at ensuring the unity and traceability of measurements, achieving the necessary
reliability of control in the process of testing samples and complexes of weapons and military equipment
Пріоритетний напрям науково-техеічної 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: Нормативні документи
Галузь застосування: Діяльність у сфері оборони

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розвиток методичних основ оцінювання стану метрологічного
1

05.2021

12.2022

Остаточний звіт

забезпечення випробувань дослідних зразків виробів озброєння та
військової техніки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.25.49, 78.01.81.07, 78.01.81.09, 90.03.19, 90.03.03
Індекс УДК: 623.48, 623.002.56;623:658.652, 623.4.01, 620.11:006, 006.91.001

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Башинський Володимир Георгійович (д. т. н., старший науковий співробітник)
Керівники роботи:
Коваленко Андрій Володимирович

Відповідальний за подання документів: Борщ Вячеслав Вікторович (Тел.: +38 (067) 319-70-76)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

