Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102980
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Головне управління Національної гвардії України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08803498
Адреса: вул. Народного Ополчення, 9а, м. Київ, Київська обл., 03151, Україна
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Телефон: 380442494112
Телефон: 380442494197

3. Виконавець
Назва організації: Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34045600
Підпорядкованість: Міністерство внутрішніх справ України
Адреса: пров. Євгена Гуцала, 4а, м. Київ, Київська обл., 01011, Україна
Телефон: 380442549521
Телефон: 380442800184
E-mail: dndi@mvs.gov.ua
WWW: http://dndi.mvs.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка та виготовлення командно-штабної машини на базі спеціалізованого броньованого автомобіля, шифр "КОЗАК-Р04К"

Назва роботи (англ)
Development and production of command-staff car on the basis of specialized armored car, code name "Kozak-R-04K"

Мета роботи (укр)
Розробити технічні вимоги на виготовлення командно-штабної машини на базі спеціалізованого броньованого автомобіля

Мета роботи (англ)
Develop technical requirements for the production of a command and staff car based on a specialized armored car
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: нормативно-технічна документація
Галузь застосування: машинобудування, автомобілебудування

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробити технічні вимоги на виготовлення командно-штабної
1

09.2019

12.2020

Остаточний звіт

машини на базі спеціалізованого броньованого автомобіля та
здійснити науково-технічне супроводження робіт з виготовлення
дослідного зразка автомобіля

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.25.09
Індекс УДК: 623.437;355.424.5;623.437.4;623.4.014; 623.437.42;623.437.5, 623.437;355.424.5;623.437.4; 623.437.42

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Криволапчук Володимир Олексійович (д. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Гуляєв Андрій Володимирович (к. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Кисіль М. В. (Тел.: +38 (067) 609-76-48)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

