Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102920
Відкрита
Дата реєстрації: 27-08-2019
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.): 54.5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

54.5

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: 380444526907
Телефон: 380444523396
E-mail: ukrndnc@uas.org.ua
WWW: http://uas.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет залізничного транспорту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116472
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: майдан Фейєрбаха,7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61050, Україна
Телефон: 380577301921
WWW: http://kart.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення та прийняття методом перекладу національного стандарту стосовно вимоги щодо безпеки для переносних
машин і візків для будівництва та технічного обслуговування залізничного транспорту

Назва роботи (англ)
Developing and adopting a method of translating a national standard for safety requirements for portable construction and
maintenance trucks and trolleys

Мета роботи (укр)
Удосконалення системи безпеки залізничного транспорту України шляхом розробки та впровадження в застосування
державного стандарту ДСТУ EN 13977 (EN 13977:2011, IDT) «Залізничний транспорт. Залізничні колії. Вимоги щодо безпеки
для переносних машин і візків для будівництва та технічного обслуговування» на заміну ДСТУ EN 13977:2014 (прийнятого
методом підтвердження).

Мета роботи (англ)
Improvement of the railway safety system of Ukraine by developing and implementing the state standard DSTU EN 13977 (EN
13977: 2011, IDT) “ Railway applications. Track. Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and
maintenance» in accordance with DSTU EN 13977: 2014 (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: Залізничний транспорт

Експерти

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

08.2019

12.2019

Остаточний звіт

стандарту стосовно вимоги щодо безпеки для переносних машин і
візків для будівництва та технічного обслуговування

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29.17
Індекс УДК: 625.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панченко Сергій Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Кравець Андрій Михайлович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Бондаренко Наталія Василівна (Тел.: +38 (095) 863-58-58)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

