Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103417
Відкрита
Дата реєстрації: 24-07-2020
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.): 37.8
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

37.8

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський лікеро-горілчаний завод "Златогор"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31082518
Адреса: вул. Січова, 22, м. Золотоноша, Золотоніський р-н., Черкаська обл., 19702, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380473753083

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00334793
Підпорядкованість: Міністерство аграрної політики України
Адреса: пров. Бабушкіна, 3, м. Київ, Київська обл., 03190, Україна
Телефон: 380444490311
Телефон: 380444000232
E-mail: info@spirtprod.com.ua
WWW: http://www.spirtprod.com.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Переглянути ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» в частинах сфера застосування, нормативні
посилання, терміни та визначення понять

Назва роботи (англ)
View DSTU 4256: 2003 "Vodka and vodka are special. Technical conditions "in parts scope, normative references, terms and
definitions

Мета роботи (укр)
Метою перегляду ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» є внесення всіх необхідних змін у зміст та
оформлення нормативного документа, в тому числі встановлення вимог відповідно до чинного законодавства України.

Мета роботи (англ)
The purpose of the revision of DSTU 4256: 2003 "Vodka and vodka are special. Technical conditions "is the introduction of all
necessary changes in the content and design of the regulatory document, including the establishment of requirements in
accordance with current legislation of Ukraine.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: лікеро-горілчана галузь

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Переглянути ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні
1

07.2020

12.2020

Остаточний звіт

умови» в частинах сфера застосування, нормативні посилання,
терміни та визначення понять

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62.13.15.11
Індекс УДК: 663.098, 663.098, 663.664

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кизюн Григорій Олександрович
Керівники роботи:
Ковальчук Володимир Петрович

Відповідальний за подання документів: Олійник С.І. (Тел.: +38 (044) 400-01-89)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

