Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102830
Відкрита
Дата реєстрації: 07-08-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше ((без фінансування))

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 економічного розвитку і торгівлі України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37508596
Адреса: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, Київська обл., 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442539394
Телефон: 380442536371
E-mail: meconomy@me.gov.ua
WWW: http://www.me.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)
Аналіз стану тенденцій і перспектив розвитку галузі з науково-технічного напрямку "Рейковий рухомий склад залізниць
та міського господарства"

Назва роботи (англ)
Analysis of the state of tendencies and prospects of the development of the industry from the scientific and technical direction
"Railway rolling stock of railways and urban economy"

Мета роботи (укр)
Ааналіз стану світових тенденцій та перспектив розвитку рейкового рухомого складу залізниць та міського господарства,
останніх досягнень вітчизняних та зарубіжних вчених, сучасного стану, вітчизняного виробництва і технічного рівня
продукції

транспортного

машинобудування,

розробка

науково

-

обґрунтованих

рекомендацій

розвитку

за

науковотехнічним напрямком "Рейковий рухомий склад залізниць та міського господарства"

Мета роботи (англ)
Analysis of the state of the world tendencies and prospects of development of rail rolling stock of railways and city economy,
recent achievements of domestic and foreign scientists, current state, domestic production and technical level of production of
transport engineering, development of scientifically - substantiated development recommendations in the scientific and
technical direction of "Railway rolling stock" and urban economy "
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: поліпшення якості продукції, що випускається
Галузь застосування: Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Пошук та відбір джерел науково-технічної інформації, вивчення
1

01.2017

12.2018

Остаточний звіт

відібраних матеріалів, їх аналіз. Розроблення науково-обґрунтованих
рекомендацій розвитку науково-технічного напрямку "Рейковий
рухомий склад залізниць та міського господарства".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.41.03.17
Індекс УДК: 629.4.001.63;629.4.001.24, 001.8:629.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сафронов Олександр Михайлович (к. т. н.)
Керівники роботи:
Донченко Анатолій Володимирович (к. т. н., с.н.с.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

