Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200283
Відкрита
Дата реєстрації: 16-06-2022
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 стандартних довідкових даних про фізичні сталі
та властивості речовин і матеріалів)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 80.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

80.000

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 "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568182
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, 03143, Україна
Телефон: 380445265229
E-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
WWW: http://www.ukrcsm.kiev.ua

4. Співвиконавець
Назва організації: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071180
Адреса: вул. Кирпичова, буд. 2, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380577076634
E-mail: omsroot@kpi.kharkov.ua
WWW: https://www.kpi.kharkov.ua/

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів

Назва роботи (англ)
Development of the standard reference data on physical constants and properties of substances and materials

Мета роботи (укр)
Створення стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів, а саме - таблиць
стандартних довідкових даних "Олія кунжутна нерафінована. Густина у діапазоні температури від 273 K до 373 К"

Мета роботи (англ)
Development of the standard reference data on physical constants and properties of substances and materials, namely - The
tables of the standard reference data ""Unrefined sesame oil. Density in the temperature range from 273 K to 373 K""
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Енергетика та енергоефективність
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Таблиці стандартних довідкових даних "Олія кунжутна нерафінована. Густина у діапазоні
температури від 273 K до 373 К"
Галузь застосування: Виробництво олії та тваринних жирів. Технічні випробування та дослідження

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науково-методичне керівництво та координація науково-дослідної
роботи з розроблення таблиць СДД: "Олія кунжутна нерафінована.
Густина у діапазоні температури від 273 К до 373 К". Експериментальні
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Остаточний звіт

дослідження, пошук і аналіз експериментальних даних. Розроблення
проекту таблиць СДД. Проведення науково-технічної експертизи
проекту таблиць СДД. Доопрацювання проекту таблиць СДД згідно
експертних пропозицій і зауважень. Підготовка проекту таблиць СДД
та подання їх на затвердження до Мінекономіки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 31.15.01
Індекс УДК: 544

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сабатович Дмитро Артемович
Керівники роботи:
Мінченко Олег Анатолійович

Відповідальний за подання документів: Мінченко Олег Анатолійович (Тел.: +38 (044) 526-52-98)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

