
ПРОТОКОЛ №_3т-22_  

засідання НТР НДІ телекомунікацій  

КПІ ім. Ігоря Сікорського (частково on-line) 

від _25_._08_.2022 р. 

 

БУЛИ ПРИСУТНІ: Ільченко М.Ю., Іванов С.В., Кравчук С.О., Кайденко М.М., 

Лисенко О.І., Глоба Л.С. (on-line), Наритник Т.М., Авдєєнко Г.Л., Уривський Л.О., 

Цуканов О.Ф., Крилач О.Ф., Іванова Т.Л. (on-line). 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

I. Розгляд науково-технічної продукції «Техническая документация, часть 1, 

книга 3. Разработка цифрового волоконно-оптического гониометра с замкнутым 

контуром управления (RFOG). Шифр «Ахернар» НИИТ.401219.001» (російською та 

англійською мовами), що підлягає передачі іноземному Замовнику, та що-до 

рекомендації її до оприлюднення в засобах масової інформації України. 

 

Доповідач: керівник роботи завідувач н.-д. від. НДІ телекомунікацій к.т.н., 

доц. Іванов С.В. 

 

 

ІІ. Обговорення поточних справ. 

Обговорення стану подання Анкет (на кандидата в експерти) до складу експертних 

груп з розгляду проєктів наукових досліджень і науково-технічних 

(експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які 

проводитиме Міністерство освіти і науки України, та звітів про виконання 

зазначених робіт. 



РІШЕННЯ 
засідання НТР НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського 

від _25_._08_.2022 р. 
 

 

1. Науково-технічна продукція (НТП) «Техническая документация, часть 1, 

книга 3. Разработка цифрового волоконно-оптического гониометра с замкнутым 

контуром управления (RFOG). Шифр «Ахернар» НИИТ.401219.001» (російською та 

англійською мовами), що була виконана в зазначені у Контракті № 16КМZA/475977 

RS від 26.12.2016 р. та Додатковій угоді №1 від 30.08.2019 р. строки, що була 

розглянута на Науково-технічній раді НДІ телекомунікацій від 22.02.2022 р. 

(протокол № 01т-22), та затверджено що результати виконання третього етапу 

науково-технічної роботи відповідають календарному плану та технічному 

завданню. 

На засідання НТР додатково надано документ «Довідку щодо належності 

(неналежності) товарів (груп товарів) до матеріальних носіїв секретної інформації 

(матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та ступеня 

секретності цієї інформації» від 17.02.20 № 05/4020 за підписом ректора КПІ ім. 

Ігоря Сікорського та помічника ректора з питань режиму, із Висновком що 

інформація: «не належить до матеріальних носіїв секретної інформації 

(матеріальних носіїв інформації, що містять державну таємницю) та не має 

ступеня секретності цієї інформації (копія Додаток 1); згідно та у підтвердження 

якого НТП рекомендовано до оприлюднення в засобах масової інформації України, 

тільки за письмовою згодою Замовника, який є покупцем та кінцевим користувачем 

НТП згідно вимогам (Додатків 1 та 2 Контракту № 16КМZA/475977 RS від 

26.12.2016 р.), а НТП підлягає поставці Замовнику за межі України відповідно до 

умов Контракту. 

 

ВИСНОВОК: Науково-технічна продукція «Техническая документация, часть 1, 

книга 3. Разработка цифрового волоконно-оптического гониометра с замкнутым 

контуром управления (RFOG). Шифр «Ахернар» НИИТ.401219.001» (російською та 

англійською мовами), може бути оприлюднена в засобах масової інформації 

України тільки за письмовою згодою Замовника, який є покупцем та кінцевим 

користувачем НТП згідно умов Контракту № 16КМZA/475977 RS від 26.12.2016 р., 

а НТП підлягає поставці Замовнику за межі України відповідно до умов Контракту. 

 

 

2. Анкети подано від: Авдєєнко Г.Л., Наритника Т.М., Уривського Л.О. та на стадії 

подання Ільченко М.Ю. Рекомендовано відслідковування науковцями за станом 

проходження анкет. 

 

 

 

Голова НТР  

 

 

М.Ю. Ільченко_____________ 

Секретар НТР 

 

 

Т.Л. Іванова__________________ 



 

ДОДАТОК 1 

(до протоколу № 3т-22  

від 25.08.2022 р.) 

 

 

 

 


