Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U100429
Відкрита
Дата реєстрації: 07-02-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 6017.2
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

3817.2

2020

2200

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Українське державне аерогеодезичне підприємство"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 04722078
Адреса: вул. Велика Васильківська ,69, м. Київ, Київська обл., 03150, Україна
Підпорядкованість: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Телефон: 380442874168
E-mail: info@ukrdgp.org.ua
WWW: http://ukrdgp.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24102001
Підпорядкованість: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
Адреса: вул. Велика Васильківська, 69, м. Київ, Київська обл., 03150, Україна
Телефон: 380442870684
E-mail: info@gki.com.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Підготовчі роботи. Надання науково-технічних та консультаційних послуг для підтримки виконання робіт по створенню
топографічної бази даних «Основна державна топографічна карта». Створення (оновлення) цифрових топографічних карт
в масштабі 1:50 000

Назва роботи (англ)
«Preparatory works. Provision of scientific, technical and consulting services to support the execution of works on the creation
of a topographic database "Main State Topographic Map". Creating (updating) digital topographic maps on a scale of 1:50 000 »

Мета роботи (укр)
Надання науково-технічних та консультативних послуг з підготовки до безперебійної практичної реалізації проекту в
рамках Угоди про надання послуг між Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру та
Державним підприємством «Українське державне аерогеодезичне підприємство»

Мета роботи (англ)
Provision of scientific, technical and advisory services in preparation for the uninterrupted practical implementation of the
project within the framework of the Agreement on the provision of services between the State Service of Ukraine for Geodesy,
Cartography and Cadastre and the State Enterprise "Ukrainian State Aero-Geodetic Enterprise"
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: "Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація
державного кордону"

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

10.2019

12.2019

Проміжний звіт

2

01.2020

12.2020

Остаточний звіт

Підготовчі роботи
Супроводження, підтримка та технічне обслуговування виробничих
карт

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 36
Індекс УДК: 528

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Карпінський Юрій Олександрович
Керівники роботи:
Карпінський Юрій Олександрович

Відповідальний за подання документів: Скакодуб Л.О. (Тел.: +38 (050) 380-54-34)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

