Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102927
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
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: Міністерство оборони України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00034022
Адреса: Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, Київська обл., 03168, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442387485
E-mail: admou@mil.gov.ua
WWW: http://www.mil.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08410370
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Львівська обл., 79012, Україна
Телефон: 380322386534
E-mail: mail@asv.gov.ua
WWW: http://www.asv.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Обгрунтування

вимог

до

тактико-технічних

і

фізико-механічних

властивостей

тканини

бойового

одягу

військовослужбовців Сухопутних військ.

Назва роботи (англ)
Substantiation of requirement for tactical-technical and physical-mechanical properties of military clothing of military
personnel of Land Forces.

Мета роботи (укр)
Наукове обґрунтування створення технічних умов виготовлення текстильних матеріалів з покращеними тактикотехнічними і фізико-механічними властивостями бойового екіпірування військовослужбовців Сухопутних військ.

Мета роботи (англ)
Scientific substantiation of creation of technical conditions for output of textile materials with improved tactical-technical and
physical-mechanical properties of combat equipment of military personnel of Land Forces.
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: Діяльність в сфері оборони

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Моделі і розрахункові схеми отримання кількісної оцінки параметрів і
1

01.2020

12.2020

Проміжний звіт

показників текстильних матеріалів для бойового одягу
військовослужбовців СВ.
Обгрунтування вимог до тактико-технічних і фізико-механічних

2

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

властивостей тканини бойового одягу військовослужбовців
Сухопутних військ.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 64.29.81
Індекс УДК: 677.07.004.12; 677.07.001.4; 677.002.56; 677.07:620.1; 677.07:658.562, 66.047.37

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ткачук Павло Петрович (д. і. н., професор)
Керівники роботи:
Ванкевич Петро Іванович (д. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Іваник Євгеній Григорович (Тел.: +38 (098) 747-98-71)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

