Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112775
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

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)
Моніторинг геофізичних ефектів від природних явищ засобами спеціального контролю

Назва роботи (англ)

Monitoring of geophysical effects from natural phenomena by means of special control

Мета роботи (укр)
Дослідження особливостей еманації радону у вузлах перетину глибинних тектонічних розломів

Мета роботи (англ)
Investigation of the peculiarities of radon emanation in the intersection nodes of deep tectonic faults
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: Геофізика

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

04.2021

10.2021

Остаточний звіт

Моніторинг геофізичних ефектів від природних явищ засобами
спеціального контролю

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 37.01.47
Індекс УДК: 550.3:67.02 , 550.3:67.02

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Присяжний Володимир Ілліч (к. т. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Довганюк Микола Іванович

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

