Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200277
Відкрита
Дата реєстрації: 16-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 25 - договір з фізичною особою. Замовником НДР (ДКР) виступає фізична особа, за
рахунок коштів якої виконується робота
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

20.000

2. Замовник
Назва організації: Камблєвічус Сергій Володимирович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 3350114658
Адреса: ВУЛИЦЯ ІВАНА СЛЬОТИ, будинок 64, квартира 7, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10024,
Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380964746467

3. Виконавець
Назва організації: Державний університет "Житомирська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05407870
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Чуднівська, буд. 103, м. Житомир, Житомирський р-н., Житомирська обл., 10005, Україна
Телефон: 380412241422
E-mail: rector@ztu.edu.ua
WWW: https://ztu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Науково-експериментальні послуги з практичного різання тканих і нетканих рулонних матеріалів на установці з CO2лазером

Назва роботи (англ)
Scientific and experimental services in practical cutting of woven and nonwoven rolled materials on a CO2 laser installation

Мета роботи (укр)
Надання послуг з практичного різання тканих та нетканих рулонних матеріалів та надання рекомендацій щодо
підвищення продуктивності різання цих матеріалів на установці з СО2 лазером.

Мета роботи (англ)
Providing services for the practical cutting of woven and non-woven roll materials and providing recommendations for
improving the cutting performance of these materials on a CO2 laser installation.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх
оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: 03 – збільшення продуктивності праці
Галузь застосування: 72.1 Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Надання послуг з практичного різання тканих та нетканих рулонних
1

05.2022

06.2022

Остаточний звіт

матеріалів та надання рекомендацій щодо підвищення продуктивності
різання цих матеріалів на установці з СО2 лазером.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.20.15.13
Індекс УДК: 621.9.048.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Євдокимов Віктор Валерійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Псюк Михайло Олександрович (к.держ.упр.)

Відповідальний за подання документів: Псюк Михайло Олександрович (Тел.: +38 (096) 522-58-99)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

