Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000287
Відкрита
Дата реєстрації: 14-01-2022
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.): 162.960
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

162.960

2. Замовник
Назва організації: Філія "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту"
Акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40081293
Адреса: вул. І. Федорова, буд. 39, м. Київ, 03038, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444653810
Телефон: 380443096136

3. Виконавець
Назва організації: Український державний університет залізничного транспорту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01116472
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: майдан Фейєрбаха, буд. 7, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61050, Україна
Телефон: 380577301939
Телефон: 380577714683
WWW: http://kart.edu.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Послуги з розробки нормативного документу. Розроблення стандарту підприємства "Система стандартів безпеки праці.
Вимоги безпеки під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу"

Назва роботи (англ)
Regulatory document development services. Development of the enterprise standard "System of labor safety standards. Safety
requirements for maintenance and repair of freight cars and refrigerated rolling stock "

Мета роботи (укр)
Розроблення проекту стандарту підприємства. Вимоги охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту
вантажних вагонів, рефрижераторного рухомого складу визначалися НПАОП 63.21-1.24-03 «Правила охорони праці під
час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів, рефрижераторного рухомого складу». Однак відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 №1022-р вищевказані Правила втратили чинність.

Мета роботи (англ)
Development of the project of the enterprise standard. Requirements for labor protection during maintenance and repair of
freight cars, refrigerated rolling stock were determined by NPAOP 63.21-1.24-03 "Rules of labor protection during maintenance
and repair of freight cars, refrigerated rolling stock". However, in accordance with the order of the Cabinet of Ministers of
Ukraine dated 18.12.2017 №1022-р, the above Rules have expired.
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: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Результатом роботи буде розроблений проект стандарту підприємства, що встановлює вимоги
безпеки під час організації та виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів, рефрижер
Галузь застосування: Прийнятий стандарт підприємства буде застосований у виробничих (структурних) підрозділах
регіональних філій, філій АТ «Укрзалізниця».

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Послуги з розробки нормативного документу. Розроблення стандарту
1

01.2021

12.2021

Остаточний звіт

підприємства «Система стандартів безпеки праці. Вимоги безпеки під
час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та
рефрижераторного рухомого складу»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.29.61.13
Індекс УДК: 629.41/.42, 629.41/.42

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Панченко Сергій Володимирович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Каграманян Артур Олександрович (к. т. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Захарченко Вячеслав Вікторович (Тел.: +38 (099) 738-91-19)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

