Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200185
Відкрита
Дата реєстрації: 10-06-2022
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0121U109797

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: 3601070
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 46.200
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

15.400

2022

15.400

2023

15.400

2. Замовник
Назва організації: Міністерство юстиції України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00015622
Адреса: вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380443642393
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua
WWW: https://minjust.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз
Код ЄДРПОУ/ІПН: 23272864
Підпорядкованість: Міністерство юстиції України
Адреса: вул. Липинського, буд. 54, м. Львів, Львівська обл., 79024, Україна
Телефон: 380322317613
E-mail: lndise@ukr.net
WWW: http://lndise.in.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка методики з дослідження технічного стану трубопровідного транспорту

Назва роботи (англ)
Development of а methodology for snvestigating the technical condition of pipeline transport

Мета роботи (укр)
Метою проведення НДР "Розробка методики з дослідження технічного стану трубопровідного транспорту" є формування
науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності за спеціальністю "Дослідження технічного стану
трубопроводного транспорту та систем забезпечення його функціювання"

Мета роботи (англ)
The purpose of the research "Development of methods for the study of the technical condition of pipeline transport" is the
formation of scientific and methodological support of forensic activities in the specialty "Research of the technical condition of
pipeline transport and systems to ensure its operation"
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: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи
Галузь застосування: судова експертиза

Експерти
Богачова Олена Вікторівна (д.ю.н., с.н.с.)

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

01.2021

12.2023

Без звіту

Методика з дослідження технічного стану трубопровідного транспорту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 73.39
Індекс УДК: 656.56; 622.691.4; 622.692.4; 622.693.4, 656.56;622.691.4;622.92.4;622.693.4, УДК 343.148.6:539.3:539.4:656.56

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Коваленко Олена Валеріївна (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Андрєєв Володимир Сергійович (к. т. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Кожельцева Оксана (Тел.: +38 (056) 726-54-01)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

