Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200905
Відкрита
Дата реєстрації: 22-09-2022
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0122U200772

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.): 137.600
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

137.600

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32595752
Адреса: вул. Святошинська, буд. 2, м. Київ, 03115, Україна
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Телефон: 380444523396
Телефон: 380444526907
Телефон: www.ukrndnc.org.ua
E-mail: ukrndnc@uas.org.ua
WWW: http://uas.org.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Національний науковий центр "Інститут метрології"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568325
Підпорядкованість: Міністерство економіки України
Адреса: вул. Мироносицька, буд. 42, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61002, Україна
Телефон: 380577003447
Телефон: 380577003409
Телефон: 380577003445
E-mail: info@metrology.kharkov.ua
WWW: http://www.metrology.kharkov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним технічним комітетом стандатизації національного
стандарту щодо метрологічних та технічних вимог до вологомірів для зернових та олійних культур (частина 2-3)

Назва роботи (англ)
Development by the translation method and approval by the responsible technical standardization committee of the national
standard on metrological and technical requirements for moisture meters for grain and oil crops (part 2-3)

Мета роботи (укр)
Розроблення національних стандартів, ідентичних міжнародним та/чи європейським стандартам (відповідно до вимог
ДСТУ 1.2:2015, ДСТУ 1.5:2015 та ДСТУ 1.7:2015)

Мета роботи (англ)
Development of national standards identical to international and / or European standards (in accordance with the requirements
of DSTU 1.2: 2015, DSTU 1.5: 2015 and DSTU 1.7: 2015)
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: 73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук

Експерти

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розроблення методом перекладу та схвалення відповідальним та
1

07.2022

12.2022

Без звіту

технічним комітетом стандатизації національного стандарту щодо
метрологічних та технічних вимог до вологомірів для зернових та
олійних культур (частина 2-3)

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 84.15.19
Індекс УДК: (083.74), 006.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Неєжмаков Павло Іванович (д.т.н., професор)
Керівники роботи:
Скляров Володимир Васильович (д. т. н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Мицік Ганна Сергіївна (Тел.: +38 (057) 704-98-12)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

