Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002517
Відкрита
Дата реєстрації: 11-05-2022
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 120.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

120.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Національний університет "Львівська політехніка"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071010
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Степана Бандери, буд. 12, м. Львів, Львівська обл., 79013, Україна
Телефон: 380322582111
E-mail: coffice@lp.edu.ua
WWW: http://lp.edu.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Комплексна система функціонально-орієнтованого проектування механічного оброблення деталей з важкооброблюваних
матеріалів для військово-промислового комплексу

Назва роботи (англ)
Comprehensive system of functional-oriented planning of machining difficult-to-cut materials for the military-industrial
complex

Мета роботи (укр)
Підвищення ефективності технологічних операцій механічного оброблення деталей військової техніки та озброєння на
основі аналізу результатів наукових досліджень функціонально-орієнтованих процесів виготовлення виробів з
важкооброблюваних матеріалів

Мета роботи (англ)
Improving the efficiency of technological operations of machining parts of military equipment and weapons based on the
analysis of the results of scientific research of functionally-oriented processes of manufacturing products from hard-to-cut
materials
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Інформаційні та комунікаційні технології
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Практичні рекомендації для виробників військових озброєнь щодо підвищення ефективності
технологічних процесів механічного оброблення деталей з важкооброблюваних матеріалів
Галузь застосування: 28.41 Виробництво металооброблювальних машин

Експерти

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

05.2022

12.2022

Остаточний звіт

Дослідження технологічних операцій механічного оброблення деталей
військової техніки та озброєння в CAF-системі.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 55.13.15.13
Індекс УДК: 658.511.4:621.7

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Демидов Іван Васильович (д. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Ступницький Вадим Володимирович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Рибалкіна І.Б. (Тел.: +38 (032) 258-27-46)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

