Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113980
Відкрита
Дата реєстрації: 22-11-2021
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.): 15.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

15.000

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Дипломат-Сервіс"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 36818221
Адреса: майдан Свободи, буд. 8 офіс 24, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61022, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380673495486

3. Виконавець
Назва організації: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071211
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: проспект Науки, буд. 9-а, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61166, Україна
Телефон: 380577020304
Телефон: 380577020717
E-mail: post@hneu.edu.ua
WWW: http://www.hneu.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Практичні рекомендації щодо створення мультимедійної мапи місцевості – об’єкта природно-заповідного фонду,
пам'ятника природи "Саржин яр" (м. Харків)

Назва роботи (англ)
Practical recommendations for creating a multimedia map of the area - an object of nature reserve fund, a natural monument
«Sarzhin Yar» (Kharkov)

Мета роботи (укр)
Створення мультимедійної мапи пам'ятника природи місцевого значення «Саржин яр» у місті Харків, яка надає у зручний
спосіб (завдяки інтерактивності та візуалізації даних) користувачу повну інформацію про дану локацію.

Мета роботи (англ)
Creation of a multimedia map of the natural monument of local significance "Sarzhyn Yar" in the city of Kharkiv, which provides
in a convenient way (due to interactivity and data visualization) the user with complete information about this location
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методичні документи, Програмні продукти, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 91.03. Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури

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

11.2021

11.2021

Остаточний звіт

Розробка концепції та створення прототипу мультимедійної мапи
пам’ятнику природи «Саржин яр» у місті Харків

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 23.04.43
Індекс УДК:

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Пономаренко Володимир Степанович (д.е.н., професор)
Керівники роботи:
Єрмаченко Володимир Єгорович (к.е.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Шелкунова Наталія Леонідівна (Тел.: +38 (057) 702-06-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
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