Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103453
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.): 5
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

5

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Анелєс"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 42030048
Адреса: вул. Кольцова, буд. 43, кв. 22, м. Херсон, Херсонська обл., 73034, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380505463897

3. Виконавець
Назва організації: Херсонський національний технічний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05480298
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Херсонська обл., 73008, Україна
Телефон: 380552326909
E-mail: kntu@kntu.net.ua
WWW: http://kntu.net.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Експертиза поверхневих властивостей тканих і трикотажних полотен, які використовуються для виготовлення одягу
спортивного і спеціального призначення

Назва роботи (англ)
Examination of surface properties of woven and knitted fabrics used for the manufacture of sports and special purpose clothing

Мета роботи (укр)
Проведення експертизи поверхневих властивостей тканих і трикотажних полотен, які використовуються для
виготовлення одягу спортивного і спеціального призначення.

Мета роботи (англ)
Examination of the surface properties of woven and knitted fabrics used for the manufacture of sports and special clothing.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Розробка нового методу аналізу властивостей
поверхні текстильних матеріалів)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Експертний висновок
Галузь застосування: Технології легкої і текстильної промисловостей

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

07.2020

07.2020

Остаточний звіт

Визначення ворсистості тканих і трикотажних полотен. Визначення
об’ємного заповнення текстильних полотен.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 64.29.81
Індекс УДК: 677.07.004.12; 677.07.001.4; 677.002.56; 677.07:620.1; 677.07:658.562, 677.017

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бардачов Юрій Миколайович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Закора Оксана Василівна (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Смикало Катерина Олександрівна (Тел.: +38 (050) 396-23-72)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

