Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102928
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

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: Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41330257
Адреса: вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Київська обл., 04071, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380444825138
Телефон: 380445915189
Телефон: 380444637470
E-mail: duit@duit.edu.ua
WWW: http://duit.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет інфраструктури та технологій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41330257
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Кирилівська, 9, м. Київ, Київська обл., 04071, Україна
Телефон: 380444825138
Телефон: 380445915189
Телефон: 380444637470
E-mail: duit@duit.edu.ua
WWW: http://duit.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення концепції баржевозних перевезень в басейні Чорного моря між прилеглими річковими системами

Назва роботи (англ)
Development of the concept of barge shipments in the Black Sea basin between adjacent river systems

Мета роботи (укр)
Створення наукових основ баржевозної системи як однієї з основних складових у забезпеченні транспортно-логістичного
ланцюга «Дніпро – Чорне море – Дунай», який буде базуватись на використанні існуючого несамохідного річкового флоту
та перспективних суднах для його перевезення з одного річкового басейну в інший

Мета роботи (англ)
Creation of scientific bases of the barge system as one of the main components in providing the transport and logistics chain
"Dnieper - Black Sea - Danube", which will be based on the use of the existing non-self-propelled river fleet and promising
vessels for its transportation from one river basin to another
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: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 50.20 Вантажний морський транспорт NACE 61.10; ISIC 5012

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

07.2020

07.2023

Остаточний звіт

Розроблення концепції баржевозних перевезень в басейні Чорного
моря між прилеглими річковими системами

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.34
Індекс УДК: 656.6, 629.545.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панін Владислав Вадимович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Сьомін Олексій Анатолійович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Левченко О.В. (Тел.: +38 (044) 591-51-14)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

