Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102988
Відкрита
Дата реєстрації: 05-09-2019
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: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 45.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

45.5

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32595752
Адреса: вул. Святошинська, 2, м. Київ, Київська обл., 03115, Україна
Підпорядкованість: Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України
Телефон: 380444523396
Телефон: 380444526907
E-mail: ukrndnc@uas.org.ua
WWW: http://uas.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРТІС-ЦЕНТР"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39654248
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Фастівська, 23, м. Біла Церква, Білоцерківський р-н., Київська обл., 09113, Україна
Телефон: 380456381700
E-mail: sertis-center@ukr.net

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення та прийняття методом перекладу національного стандарту щодо термінів та визначень для устатковання та
захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Назва роботи (англ)
Translating developing and adopting a national standard for terms and definitions for equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres

Мета роботи (укр)
Удосконалення системи безпеки у вибухонебезпечних зонах шляхом розробки та впровадження в застосування
державного стандарту ДСТУ EN 13237 (EN 13237:2012, IDT) "Потенційно вибухонебезпечні середовища. Терміни та
визначення для устатковання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних
середовищах" на заміну ДСТУ EN 13237:2017 (прийнятого методом підтвердження).

Мета роботи (англ)
Improvement of the explosion protection in hazardous enviroment by developing and implementing the state standard DSTU EN
13237 (EN 13237: 2012, IDT) “ Potentially explosive atmospheres. Terms and definitions for equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres» to replace DSTU EN 13237: 2017 (accepted by validation method)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Національний стандарт України)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Національний стандарт України
Галузь застосування: Вибухонебезпечні виробництва

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методом перекладу національного стандарту щодо
1

07.2019

09.2019

Остаточний звіт

термінів та визначень для устатковання та захисних систем,
призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних
середовищах

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 61.01.92
Індекс УДК: 66.013:614.84; 66.013:614.83

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Меженков Костянтин Володимирович
Керівники роботи:
Меженков Костянтин Володимирович

Відповідальний за подання документів: Потапов Андрій В'ячеславович (Тел.: +38 (045) 638-17-00)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

