Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111266
Відкрита
Дата реєстрації: 31-05-2021
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: 2.6 - фінансова підтримка розвитку інфраструктури та матеріально-технічної бази наукової
діяльності

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Національний центр управління і випробування космічних засобів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24507442
Адреса: вул. Московська, буд. 8, м. Київ, 01010, Україна
Підпорядкованість: Національне космічне агенство України
Телефон: 380442534349

3. Виконавець
Назва організації: Національний центр управління і випробування космічних засобів
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24507442
Підпорядкованість: Національне космічне агенство України
Адреса: вул. Московська, буд. 8, м. Київ, 01010, Україна
Телефон: 380442534349

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розроблення технічного завдання на створення системи архівації та розповсюдження даних

Назва роботи (англ)
Development of a technical task for the creation of an archiving and data distribution system

Мета роботи (укр)
Розробка концепції побудови Єдиного каталогу даних дистанційного зондування Землі та визначення вимог, щодо його
інтегрування до GEOSS.

Мета роботи (англ)
Development of the concept of construction of the Unified catalog of data of remote sensing of the Earth and definition of
requirements concerning its integration into GEOSS.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.19

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

01.2021

11.2021

Остаточний звіт

Розроблення технічного завдання на створення системи архівації та
розповсюдження даних

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 89.15.71
Індекс УДК: 520.6.05/.08-13/-17

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Присяжний Володимир Ілліч (к.т.н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Мамарєв Віктор Миколайович

Відповідальний за подання документів: Козуб Андрій Миколайович (Тел.: +38 (066) 643-04-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

