Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102763
Відкрита
Дата реєстрації: 30-07-2019
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
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 55.902
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2016

25.41

2017

30.492

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40075815
Адреса: вул. Тверська, 5, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість: Міністерство інфраструктури України
Телефон: 380444650010
Телефон: 380443097005
E-mail: uz@uz.gov.ua
WWW: https://www.uz.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут вагонобудування"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00388168
Підпорядкованість: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Адреса: вул. І. Приходька 33, м. Кременчук, Кременчуцький р-н., Полтавська обл., 39621, Україна
Телефон: 380536661036
Телефон: 380536662332
E-mail: office@ukrndiv.com.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Технічне діагностування вантажних вагонів, які вислужили призначений термін служби, з метою визначення їх технічного
стану і можливості подальшої експлуатації.

Назва роботи (англ)
Technical diagnostics of freight wagons, which have served the purpose of service life, in order to determine their technical
condition and the possibility of further operation.

Мета роботи (укр)
Технічне діагностування і вирішення питання щодо можливості подальшої експлуатації досліджуваних вагонів, які
вислужили призначений термін служби, та визначення терміну їх подальшої експлуатації

Мета роботи (англ)
Technical diagnostics and resolution of the possibility of further operation of the investigated wagons that have spent their
assigned service life and determination of their further service life
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Методичні документи, економія енергоресурсів, економія матеріалів
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обстеження технічного стану вагонів рефрижераторних вагонів та
1

07.2016

01.2017

Остаточний звіт

вагонів-платформ, які вислужили призначений термін служби, з метою
визначення можливості їх подальшої експлуатації, складання звіту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.41.37.31
Індекс УДК: 629.46, 629.463.65.004.6:001.891.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сафронов Олександр Михайлович (к. т. н.)
Керівники роботи:
Стринжа Андрій Миколаєвич

Відповідальний за подання документів: Лупітько Надія Василівна (Тел.: +38 (053) 666-00-28)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

