Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200914
Відкрита
Дата реєстрації: 22-09-2022
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0122U200772

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.): 61.200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

61.200

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32595752
Адреса: вул. Святошинська, буд. 2, м. Київ, 03115, Україна
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Телефон: 380444523396
Телефон: 380444526907
Телефон: www.ukrndnc.org.ua
E-mail: ukrndnc@uas.org.ua
WWW: http://uas.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Експертно-діагностичний центр"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 34299025
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Ольжича, буд. 14-a, м. Київ, 04086, Україна
Телефон: 380672320862
E-mail: info@edc.kiev.ua
WWW: www.edc.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним комітетом стандартизації національного
стандарту, гармонізованого з європейським (Стандарт НС-8) згідно з Програмою робіт з національної стандартизації на
2022

Назва роботи (англ)
Development by the translation and adoption of 133 national standards harmonized with international and European standards
(Standard NS-8)

Мета роботи (укр)
Розроблення національних нормативних документів (далі - НД), гармонізованих з міжнародними та європейськими з
ідентичним ступенем відповідності, з метою забезпечення виконання Україною вимог щодо членства в Світовій
організації торгівлі та забезпечення умов інтеграції України до Європейського Союзу (далі - ЄС), зокрема забезпечення
виконання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Мета роботи (англ)
Development of national normative documents (hereinafter - ND), harmonized with international and European ones with
identical degree of compliance, in order to ensure Ukraine's compliance with the requirements for membership in the World
Trade Organization and to ensure conditions for Ukraine's integration into the European Union (hereinafter - EU). Association
agreements between Ukraine and the EU
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: розроблені та прийняті методом перекладу гармонізовані нормативні документи
Галузь застосування: Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри

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

07.2022

12.2022

Без звіту

Розроблення національних стандартів, гармонізованих з
європейськими

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 84.15.19
Індекс УДК: (083.74)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шахмарова Наталія Костянтинівна
Керівники роботи:
Шахмарова Наталія Костянтинівна

Відповідальний за подання документів: Сікоренко Ірина (Тел.: +38 (067) 514-62-26)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

