Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002401
Відкрита
Дата реєстрації: 28-04-2022
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: 1202020
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 250.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

250.000

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: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04728690
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Кривоноса, буд. 6, м. Львів, Львівська обл., 79008, Україна
Телефон: 383222728939
Телефон: 380322399200

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниці вимірювання державними первинними еталонами,що
зберігаються на державному підприємстві "Науково-дослідний інститут метрології і управляючих систем"

Назва роботи (англ)
Study of the stability of reproduction and storage of the unit of measurement by the state primary standards stored at the state
enterprise "Research Institute of Metrology and Control Systems

Мета роботи (укр)
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниці вимірювання державними первинними еталонами під час їх
утримання та експлуатації для забезпеченняєдності та простежуваності вимірювань

Мета роботи (англ)
Study of the stability of reproduction and storage of the unit of measurement by the state primary standards during their
maintenance and operation to ensure unity and traceability of measurements
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: науково-технічний звіт
Галузь застосування: наукові дослідження і розробки

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниці
1

02.2022

12.2022

Остаточний звіт

вимірювання державними первинними еталонами,що зберігаються на
державному підприємстві "Науково-дослідний інститут метрології і
управляючих систем"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 29.37
Індекс УДК: 534 , 534.6

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Паракуда Василь Васильвич (к. т. н.)
Керівники роботи:
Кізлівський Іван Грігорович

Відповідальний за подання документів: Донець Ольга Павлівна (Тел.: +38 (099) 346-14-51)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

