Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103496
Відкрита
Дата реєстрації: 30-07-2020
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.): 148
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

138

2021

10

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24432974
Адреса: Орджонікідзе, 1, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50095, Україна
Підпорядкованість: Міністерство промислової політики України
Телефон: 380564782775
Телефон: 380564783009
E-mail: kdgmk@kdgmk.com.ua
WWW: http://www.arcelormittal.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: ДУ "Український науково-дослідний інститут промислової медицини"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02011798
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров'я
Адреса: вул. Виноградова, 40, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50096, Україна
Телефон: 380564532185
Телефон: 380564947218
E-mail: ndiprommed@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної документації, імпортованої та вітчизняної продукції з
підготовкою

проектів

Висновків

державної

санітарно-епідеміологічної

експертизи

до

затвердження

в

Держпродспоживслужбі України

Назва роботи (англ)
Promotion of sanitary-epidemiological expertise of normative documentation, imported and domestic products with
preparation of conclusion projects of the State Sanitary and Epidemiological Expertise to the approval by the State Service of
Ukraine for Food Safety and Consumer Protection

Мета роботи (укр)
Комплексне вивчення об'єктів експертизи з метою виявлення можливих небезпечних факторів у цих об'єктах,
встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам санітарного законодавства, а у разі відсутності відповідних
санітарних норм - обґрунтування медичних вимог щодо безпеки об'єкта для здоров'я та життя людини.

Мета роботи (англ)
Comprehensive study of objects of expertise in order to identify potential hazards in these objects, match examination facilities
with sanitary requirements, and in the absence of appropriate sanitary standards - studIng health requirements for the safety of
health and life.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: Гігієна, токсикологія, охорона здоров'я

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Проведення санітарно-епідеміологічної експертизи нормативної
1

07.2020

01.2021

Остаточний звіт

документації, імпортованої та вітчизняної продукції з підготовкою
проектів Висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи
до затвердження в Держпродспоживслужбі України

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 84.15.20
Індекс УДК: , 658.516:615.9.007.62

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ковальчук Тамара Антонівна (д. мед. н.)
Керівники роботи:
Богоявленська Валентина Федорівна

Відповідальний за подання документів: Троїцька С.В. (Тел.: +38 (067) 417-41-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

