Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113985
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.7 - інше (тема, що відповідає пріорітетним напрямкам інноваційної діяльності
загальнодежавного рівня)

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 660.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

660.000

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14307618
Адреса: проспект Героїв України, буд. 1-е, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54025, Україна
Підпорядкованість: Державний концерн "Укроборонпром"
Телефон: 380512766521
E-mail: office@srdsc.com

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Дослідно-проектний центр кораблебудування"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14307618
Підпорядкованість: Державний концерн "Укроборонпром"
Адреса: проспект Героїв України, буд. 1-е, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54025, Україна
Телефон: 380512766521
E-mail: office@srdsc.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка концепції створення перспективної комплексної системи управління технічними засобами корабля

Назва роботи (англ)
The concept creating of a perspective integrated control system development for the technical equipment of the ship

Мета роботи (укр)
Визначення типових завдань, що вирішують сучасні комплексні системи управління технічними засобами корабля (КСУ
ТЗК) в залежності від класу корабля, визначення концептуальної структури КСУ ТЗК, визначення складу обладнання та
характеристик КСУ ТЗК

Мета роботи (англ)
Definition of the typical tasks solving modern integrated control system of the ship technical equipment (IPMS) depending on a
class of the ship, definition of conceptual structure of IPMS, definition of the IPMS equipment structure and characteristics
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: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 35.11

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

06.2021

11.2021

Остаточний звіт

Розробка концепції створення перспективної комплексної системи
управління технічними засобами корабля

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 78.25.25.07
Індекс УДК: 623.82, 623.826

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Борисов Вадим Євгенович
Керівники роботи:
Концевич Георгій Юрійович (к. т. н.)

Відповідальний за подання документів: Лаптєва Алла Іванівна (Тел.: +38 (066) 639-87-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

