Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200899
Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 1201220
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Забезпечення функціонування Служби єдиного часу і еталонних частот, Служби
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служби стандартних довідкових даних про фізичні сталі
та властивості речовин і матеріалів)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1760.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1760.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство економіки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37508596
Адреса: вул. Михайла Грушевського, буд. 12/2, м. Київ, 01008, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442539394
Телефон: 380442536371
E-mail: meconomy@me.gov.ua
WWW: http://www.me.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний науковий центр "Інститут метрології"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568325
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Мироносицька, буд. 42, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577003447
Телефон: 380577003409
Телефон: 380577003445
E-mail: info@metrology.kharkov.ua
WWW: http://www.metrology.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і частоти та шкал часу

Назва роботи (англ)
Research of the stability of reproduction and storage of units of time and frequency and time scales

Мета роботи (укр)
Забезпечення єдності вимірювань часу i частоти в Україні, забезпечення співпраці з ЄС та порівняння шкали UTC(UA) із
шкалою Всесвітнього координованого часу UTC, надання часочастотної інформації та інформації для забезпечення
застосування єдиного обліково-звітного часу

Мета роботи (англ)
Ensuring the unity of time and frequency measurements in Ukraine, ensuring cooperation with the EU and comparing the
UTC(UA) scale with the Universal Coordinated Time UTC scale, providing time-frequency information and information to ensure
the use of a unified accounting and reporting time
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Поліпшення якості продукції
Галузь застосування: 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Експерти

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

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць часу і
частоти та шкал часу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 90.21.29
Індекс УДК: 006.924; 531.73, 006.92:531.761

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Неєжмаков Павло Іванович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Солдатов Володимир Вікторович

Відповідальний за подання документів: Мицік Ганна Сергіївна (Тел.: +38 (057) 704-98-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

