Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112771
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070812
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Університетська, буд. 7, м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна
Телефон: 380629333416
Телефон: 380629529924
E-mail: office@pstu.edu
WWW: http://pstu.edu

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Удосконалення методів визначення заходів по підвищенню ефективності роботи залізничного транспорту

Назва роботи (англ)
Improving methods for determining measures to improve the efficiency of railway transport

Мета роботи (укр)
Розробка моделі розрахунку та визначення заходів з мінімізації витрат на оберт вагону, який знаходиться на
металургійному комбінаті

Мета роботи (англ)
Development of a model for calculating and determining measures to minimize the cost of rotation of the car, which is located
at the metallurgical plant
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Технології
Галузь застосування: 49.20 Вантажний залізничний транспорт 52.24 Транспортне оброблення вантажів

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

09.2020 06.2021

Остаточний звіт

Удосконалення методів визначення заходів по підвищенню
ефективності роботи залізничного транспорту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.41.17
Індекс УДК: 658.286:629.4, 669.018.256(047.31)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ленцов Ігор Альбертович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Фалендиш Анатолій Петрович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Фалендиш Анатолій Петрович (Тел.: +38 (062) 944-66-72)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

