Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103467
Відкрита
Дата реєстрації: 27-07-2020
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.): 66.6
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

66.6

2. Замовник
Назва організації: Десятий воєнізований гірничорятувальний загін
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00159462
Адреса: пров. Робочий, 1, м. Мирноград, Донецька обл., 85323, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380623962222
E-mail: vgso10@ukrnpo.net

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, 2А, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
E-mail: igtmnanu@ukr.net
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Г/Д № 1363 «За власними технологіями виробника довести технічні та метрологічні характеристики анемометрів АПР-2,
що знаходиться в експлуатації в 10ВГРЗ до відповідності вимогам ТУ У 10.1-05411357-001-2001 та провести технічне
обслуговування анемометрів АПР-2А в об’ємі у відповідності з їх керівництвом з експлуатації, виконати їх регламентну
державну повірку»

Назва роботи (англ)
"According to the manufacturer's own technologies to prove the technical and metrological characteristics of anemometers APR2, which is in operation in 10VGRZ in accordance with the requirements of TU U 10.1-05411357-001-2001 and to maintain
maintenance of anemometers APR-2A in the amount in accordance with their guidance on operation, to carry out their regular
state verification "

Мета роботи (укр)
Дослідити технічні характеристики приладів АПР-2 після їх експлуатації в екстремальних умовах гірничих виробок та
довести їх характеристики до нормованих технічною документацією.

Мета роботи (англ)
Investigate the technical characteristics of APR-2 devices after their operation in extreme conditions of mine workings and
bring their characteristics to the standardized technical documentation.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше ((не має))
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Поліпшення якості продукції
Галузь застосування: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
«За власними технологіями виробника довести технічні та
метрологічні характеристики анемометрів АПР-2, що знаходиться в
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Остаточний звіт

експлуатації в 10ВГРЗ до відповідності вимогам ТУ У 10.1-05411357-0012001 та провести технічне обслуговування анемометрів АПР-2А в об’ємі
у відповідності з їх керівництвом з експлуатації, виконати їх
регламентну державну повірку»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15.05
Індекс УДК: 622.272:67.02, 622.417.2;532.575.56

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович
Керівники роботи:
Круковський Олександр Петрович (д. т. н., с.н.с., член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Дудник Михайло Миколайович (Тел.: +38 (066) 417-65-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

