Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200492
Відкрита
Дата реєстрації: 07-07-2022
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.): 118.080
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

118.080

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Акку-Енерго"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31902769
Адреса: вул. Полярна, буд. 12-a, м. Київ, 04209, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380444961997
Телефон: 380443511613
E-mail: exide@accu-energo.com.ua
WWW: http://accu-energo.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, буд. 2-а, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702697
Телефон: 380562462426
E-mail: office.igtm@nas.gov.ua
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
(1639) Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікації

Назва роботи (англ)
The assessment of conformity of the declared products for the purpose of its certification

Мета роботи (укр)
Метою роботи є оцінювання відповідності і сертифікація заявленої продукції за відповідними схемами сертифікації
продукції серійного виробництва із подальшим нагляданням за стабільністю показників сертифікованої продукції

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to assess the conformity and certification of the declared products according to the relevant
certification schemes of products of mass production with subsequent monitoring of the stability of indicators of certified
products.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 75.13.4 Сертифікаційна діяльність

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

12.2020

12.2021

Остаточний звіт

Оцінка відповідності заявленої продукції з метою її сертифікації для
ТОВ "Акку-енерго"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.81.26
Індекс УДК: 658.562

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д.т.н., академік НАНУ)
Керівники роботи:
Привалов Володимир Миколайович (к. ф.-м. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Слободянникова І.Л. (Тел.: +38 (050) 480-12-86)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

