Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112927
Відкрита
Дата реєстрації: 09-09-2021
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.): 234.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

234.000

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІнтерПEТ"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 30492103
Адреса: вул. Гайдучка. 5, м. Львів, Львівська обл., 79056, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 032-294-86-95

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського
господарства"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 03363588
Підпорядкованість: Міністерство розвитку громад та територій України
Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35, м. Київ, 03035, Україна
Телефон: 380442482308
Телефон: 380442482326

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Надання науково-технічних послуг з розробки зміни № 1 до технічних умов ТУ У 30.2-03492103-001:2020 «Система
струмознімання трамвайних вагонів (напівпантограф СПТ-10.00.000) та проведення приймальних випробувань
дослідного зразка системи струмознімання трамвайних вагонів (напівпантограф СПТ-10.00.000),а також проведення
процедур приймання вказаного дослідного зразка та внесення зміни № 1 до ТУ У 30.2-03492103-001:2020 в базу даних
«Технічні умови України».

Назва роботи (англ)
Provision of scientific and technical services for the development of change № 1 to the technical conditions of TU U 30.203492103-001: 2020 "Current collection system of tram cars (semi-pantograph SPT-10.00.000) and acceptance tests of a
prototype current collection system of tram cars (semi-pantograph SPT-10.00 .000), as well as the procedures for accepting the
specified prototype and making changes № 1 to TU U 30.2-03492103-001: 2020 in the database "Technical conditions of Ukraine".

Мета роботи (укр)
Розробити зміни № 1 до технічних умов ТУ У 30.2-03492103-001:2020 «Система струмознімання трамвайних вагонів
(напівпантограф СПТ-10.00.000) та проведення приймальних випробувань дослідного зразка системи струмознімання
трамвайних вагонів (напівпантограф СПТ-10.00.000),а також проведення процедур приймання вказаного дослідного
зразка та внесення зміни № 1 до ТУ У 30.2-03492103-001:2020 в базу даних «Технічні умови України».

Мета роботи (англ)
Develop changes № 1 to the technical conditions of TU U 30.2-03492103-001: 2020 "Current collection system of tram cars
(semi-pantograph SPT-10.00.000) and acceptance tests of a prototype system of current collection of tram cars (semipantograph SPT-10.00.000), as well as carrying out procedures for acceptance of the specified prototype and making changes
№ 1 to TU U 30.2-03492103-001: 2020 in the database "Technical conditions of Ukraine".
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (модернізація існуючого рухомого складу та
внесення змін до Технічного завданняз внесенням в базу "Технічних умов України ")
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, модернізація існуючого рухомого складу
Галузь застосування: Міський електричний транспорт

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Надання науково-технічних послуг з розробки зміни № 1 до технічних
умов ТУ У 30.2-03492103-001:2020 «Система струмознімання
трамвайних вагонів (напівпантограф СПТ-10.00.000) та проведення
1

04.2021

12.2021

Остаточний звіт

приймальних випробувань дослідного зразка системи струмознімання
трамвайних вагонів (напівпантограф СПТ-10.00.000),а також
проведення процедур приймання вказаного дослідного зразка та
внесення зміни № 1 до ТУ У 30.2-03492103-001:2020 в базу даних
«Технічні умови України».

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.43.81
Індекс УДК: 656(1-21):658.012.011.56; 656(1-21):004

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Голюк Марина Геннадіївна
Керівники роботи:
Збарський Леонід Володимирович

Відповідальний за подання документів: Менжинська Ірина Федорівна (Тел.: +38 (050) 382-12-73)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

