Реєстраційна картка технології (РКТ)
5436. Державний реєстраційний номер: 0620U000129
5517. № Держреєстрації НДДКР: 0112U001824
5256. Особливі позначки: 5
9000. Походження технології: С
9159. Договір: немає

Відомості про заявника технології
2459. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 14321156
2151. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Науково-дослiдний, проектно-конструкторський та технологiчний iнститут мiкрографiї
2 - англійською мовою
Scientific-Research, Project-Design and Technological Institute of Micrography
2358. Скорочене найменування юридичної особи: НДI мiкрографiї
2655. Місцезнаходження: пров. Академіка Підгорного, 1/60, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61046, Україна
2934. Телефон / Факс: 380572944861
2394. Адреса електронної пошти/веб-сайт: ndi_m@arch.gov.ua; https://micrography.gov.ua
1333. Форма власності, сфера управління: Державна архівна служба України

Відомості про власника технології
2458. Код ЄДРПОУ (або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб): 37552598
2152. Повне найменування юридичної особи (або П.І.Б.)
1 - українською мовою
Державна архівна служба України
3 - англійською мовою
State Archival Service of Ukraine
2360. Скорочене найменування юридичної особи: ДАС України
2656. Місцезнаходження: вул. Солом`янська, 24, м. Київ, Київська обл., 03110, Україна
2935. Телефон / Факс: 380442752777
2395. Адреса електронної пошти/веб-сайт: info@arch.gov.ua; https://archives.gov.ua
1332. Форма власності, сфера управління: Міністерство юстиції України

Джерела, напрями та обсяги фінансування
7700. КПКВК: 6111060
7201. Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Код джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. грн.

7711

142,60

7713

142,60

Терміни виконання роботи
7553. Початок виконання НДДКР: 01.2011
7362. Закінчення виконання НДДКР: 11.2011

Відомості про технологію
9027. Назва технології
1 - українською мовою
Технологія використання картонної тари під час виготовлення та зберігання мікрофільмів страхового фонду документації
3 - англійською мовою
Technology of using cardboard containers in the manufacture and storage of microfilms of the insurance fund documentation
9125.Опис технології
1. Мета, для досягнення якої розроблено чи придбано технологію
Забезпечення використання картонної тари під час підготовлення до зберігання мікрофільмів СФД та під час зберігання
мікрофільмів СФД
2. Основна суть технології
Технологія забезпечує: - визначення способу проведення вхідного контролю заготовок картонної тари; - встановлення
порядка складання коробок із заготовок; - наведення схеми та порядок розрахунку довжини вставок для фіксування
мікрофільмів; - визначення вказівок щодо маркування та пломбування.
3. Анотований зміст
Технологія використання картонної тари з безкіслотного картону включає в себе порядок вхідного контролю картонної
тари; порядок складання коробок із заготовок; схему та порядок розрахунку довжини вставок для фіксування
мікрофільмів; правила маркування та пломбування.
4. Проблеми, які технологія дає змогу вирішувати
Зменшення собівартості зберігання мікрофільмів СФД за рахунок використання картонної тари замість алюмінієвої.
5. Ознаки новизни технології
Вперше в системі СФД застосована технологія виробництва та використання картонної тари з безкіслотного картону
замість металевої тари під час виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД.
6. Складові технології
Порядок використання картонної тари під час виготовлення мікрофільмів страхового фонду документації, порядок
використання картонної тари під час підготовлення до зберігання мікрофільмів, порядок використання картонної тари
під час зберігання мікрофільмів.
Опис технології англійською мовою
The technology of using cardboard containers includes the method of incoming control of cardboard containers; the procedure
for making boxes from blanks has been established; diagram and procedure for calculation of insert length for fixing microfilms;
мarking and sealing rules.
9127. Технічні характеристики
Визначено спосіб проведення вхідного контролю заготовок картонної тари, встановлено порядок складання коробок із
заготовок, розроблено схему та порядок розрахунку довжини вставок для фіксування мікрофільмів, визначен порядок
щодо маркування та пломбування.

9128. Техніко-економічний чи соціальний ефект
Застосування технології використання картонної тари з безкіслотного картону забезпечує зниження вартості
виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД на 25% порівняно з використанням металевої тари.
5490. Об'єкти інтелектуальної власності
патент на корисну модель №61162 "Картонна тара для зберігання рулонів мікрофільмів". Власник - НДІ мікрографії,
Україна. патент на корисну модель № 102938 "Картон для виготовлення коробок для довгострокового зберігання архівних
документів". Власник - НДІ мікрографії, Україна.
9156. Основні переваги порівняно з існуючими технологіями
Технологія використання картонної тари для довгострокового зберігання мікрофільмів СФД, яка зроблена з безкіслотного
картону, забезпечує зниження собівартости виготовлення та зберігання мікрофільмів СФД порівняно с технологією
зберігання мікрофільмів СФД в алюмінієвої тарі.
9155. Галузь застосування
Державна система страхового фонду документації України
9158. Інформація щодо потенційних ринків збуту технології
Державна система страхового фонду документації України
9160. Інформація щодо потенційних ринків збуту продукції, виробленої з використанням технології
Спеціальні установи страхового фонду документації
9157. Ступінь відпрацювання технології
– якщо технологічну документацію розроблено за результатами приймальних випробувань дослідного зразка - 9157/О1
– 9157/TRL8 - виробництво з використанням технології повністю перевірене, затверджене і готове до запуску
5535. Умови поширення в Україні
54 - передача стороннім організаціям не дозволяється
5211. Умови передачі зарубіжним країнам
37 - передача зарубіжним країнам не дозволяється
6012. Орієнтовна вартість технології та витрат на впровадження: 142.6 тис. грн.
6013. Особливі умови впровадження технології
немає

Підсумкові відомості
5634. Індекс УДК: 77.04; 778.3; 778.5.004.14, 676.8:778.14.072
5616. Коди тематичних рубрик НТІ: 60.33.21
6111. Керівник юридичної особи: Кривулькін Ігор Михайлович
6210. Науковий ступінь, вчене звання керівника юридичної особи: (к. ф.-м.
н.)

6120. Керівник НДДКР
1 - українською мовою
Козирев Василь Михайлович
2 - англійською мовою
Kozyrev Vasyl Mykhailovych
6228. Науковий ступінь, вчене звання керівника НДДКР:

6140. Керівник структурного підрозділу МОН України: Чайка Дар'я Юріївна
Тел.: +38 (044) 287-82-55
Email.: chayka@mon.gov.ua

6142. Реєстратор: Іванов Олексій Васильович

