Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102940
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
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 54
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

54

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство «Дніпровський металургійний завод»
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05393056
Адреса: вул. Маяковського, 3, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49064, Україна
Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України
Телефон: 0567948301
WWW: http://dmz-petrovka.dp.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00190443
Підпорядкованість: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Адреса: вул. Весніна, 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61023, Україна
Телефон: 380577041318
E-mail: post@ukhin.org.ua
WWW: https://www.ukhin.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Надання науково-методичної допомоги з визначення якості коксохімічної продукції

Назва роботи (англ)
Providing scientific and methodological assistance in determining the quality of coke products

Мета роботи (укр)
Проведення досліджень якісних показників вугільних концентратів, шихт та коксів за потребою підприємства.

Мета роботи (англ)
Carrying out of researches of qualitative indicators of coal concentrates, charges and cokes at the request of the enterprise
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: коксохімічні підприємства

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
108

05.2020 12.2020

Остаточний звіт

Надання науково-методичної допомоги з визначення якості
коксохімічної продукції

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 12.41.45.05
Індекс УДК: 001.3:338.46

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ковальов Євген Тихонович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Дроздник Ігор Давидович (к. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Шульга Т.І. (Тел.: +38 (057) 704-39-27)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

