Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200920
Відкрита
Дата реєстрації: 22-09-2022
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0122U000017

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.): 9785.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

9785.000

2. Замовник
Назва організації: ТОВ "Сучасні технології інформатизації"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41656899
Адреса: вул. Княжий Затон, буд. 2/30, м. Київ, 02095, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380991012960

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП Вектор"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31703896
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Звіринецька, 63, м. Київ, 01014, Україна
Телефон: 380445289488
E-mail: vector.nvp.llc@gmail.com

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Удосконалення компоненти роботи з базою даних об'єктів космічної діяльності та компоненти моделювання і
відображення космічної обстановки

Назва роботи (англ)
Improvement of the components of working with the database of objects of space activity and the components of modeling and
displaying the space environment

Мета роботи (укр)
Удосконалити компоненту роботи з базою даних об'єктів космічної діяльності та компоненту моделювання і
відображення космічної обстановки

Мета роботи (англ)
Improve the component of working with the database of objects of space activity and the component of modeling and displaying
the space environment
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Технології, Програмні продукти
Галузь застосування: Космічні дослідження

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Удосконалення компоненти роботи з базою даних об'єктів космічної
1

11.2021

09.2022

Без звіту

діяльності та компоненти моделювання і відображення космічної
обстановки

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 50.41.25
Індекс УДК: 004.49; 004.056.57

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Колєснік Віталій Миколайович
Керівники роботи:
Колєснік Віталій Миколайович

Відповідальний за подання документів: Колєснік Віталій Миколайович (Тел.: +38 (044) 528-94-88)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

