Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200896
Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
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 (Виконання науково-технічних (експериментальних) розробок зі створення та
вдосконалення державних еталонів, утримання та експлуатації державних первинних еталонів, звірення державних
первинних еталонів з національними еталонами інших держав і міжнародними еталонами)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3407.400
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

3407.400

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: 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
Назва організації: Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук
України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14312223
Адреса: вул. Академічна, буд. 1, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61108, Україна
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Телефон: 380573353530
Телефон: 380573351688
Телефон: 380573356425
E-mail: nsc@kipt.kharkov.ua
WWW: https://www.kipt.kharkov.ua/

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами, що
зберігаються в Національному науковому центрі "Інститут метрології

Назва роботи (англ)
Stability research of reproduction and maintaining the units of measurement by the national primary measurement standards,
which are in the National Scientific Centre "Institute of Metrology"

Мета роботи (укр)
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць вимірювання державними первинними еталонами під час їх
утримання та експлуатації, для забезпечення єдності вимірювань у державі. Забезпечення простежуваності одиниць
вимірювання, які відтворюються та зберігаються державними первинними еталонами, до засобів вимірювальної техніки,
що застосовуються на території України.

Мета роботи (англ)
Study of the stability of reproduction and storage of units of measurement by the state primary standards during their
maintenance and operation, to ensure the unity of measurements in the state. Ensuring traceability of units of measurement,
which are reproduced and stored by the state primary standards, to the measuring equipment used in Ukraine.

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: Постійна готовність еталонів до застосування за призначенням
Галузь застосування: 74.3 Технічний контроль та аналіз

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дослідження стабільності відтворення та зберігання одиниць
1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

вимірювання державними первинними еталонами, що зберігаються в
Національному науковому центрі "Інститут метрології

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 90.27
Індекс УДК: , 006.91:531.7+536+621.3

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.

