Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U002851
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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 (за рахунок утримання)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Начальник Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24980931
Адреса: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11В
Підпорядкованість:
Телефон: (044)-481-59-12
Телефон: (044)-481-59-12

3. Виконавець
Назва організації: Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський
політехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 07905262
Підпорядкованість: Міністерство оборони України
Адреса: 61098. м. Харків, вул. Полтавський шлях, 192
Телефон: (057)3726167

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Порядок оповіщення, звітування та прогнозування щодо загрози використання хімічної, біологічної, радіологічної та
ядерної зброї.

Назва роботи (англ)
Warning and reporting and hazard prediction of chemical, biological, radiological and nuclear incidents.

Мета роботи (укр)
Виконати

переклад

угоди

зі

стандартизації

НАТО,

провести

всебічний

аналіз

та

надати

пропозиції

щодо

доцільності/недоцільності впровадження стандарту НАТО та розроблення національного військового стандарту.

Мета роботи (англ)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Енергетика та енергоефективність
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: пропозиції щодо розробки та впровадження військового стандарту
Галузь застосування: О 84.22

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

05.2019

12.2019

Остаточний звіт

Порядок оповіщення, звітування та прогнозування щодо загрози
використання хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.25.12, 78.27.07.23
Індекс УДК: 623.45, 358.2:623.458/.459, 623.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Серпухов Олександр Васильович
Керівники роботи:

Відповідальний за подання документів: (Тел.: )

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

