Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200247
Відкрита
Дата реєстрації: 13-06-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 22010040
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 3200.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1600.000

2023

1600.000

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: проспект Перемоги, буд. 10, м. Київ, 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua
WWW: https://mon.gov.ua/ua

3. Виконавець
Назва організації: Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02700090
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Обсерваторна, буд. 1, м. Миколаїв, Миколаївський р-н., Миколаївська обл., 54030, Україна
Телефон: 380512477014
Телефон: 380512479206
WWW: http://www.nao.nikolaev.ua/

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вирішення актуальних задач контролю навколоземного космічного простору впровадженням інноваційних технологій на
оптичних телескопах

Назва роботи (англ)
Solving current problems of near-Earth space monitoring by introducing innovative technologies for optical telescopes

Мета роботи (укр)
Проєкт спрямовано на дослідження параметрів орбітального руху та характеристик поверхні вибраних космічних об’єктів
на низьких, середніх, геостаціонарних навколоземних орбітах.

Мета роботи (англ)
The project aims to study the parameters of orbital motion and surface characteristics of selected space objects in low, medium,
geostationary Earth orbits.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Вироби технічні, Програмні продукти, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 72.20.0 Створення програмного забезпечення. 72.30.0 Оброблення даних. 73.10.0 Дослідження та
розробки в галузі природничих та технічних наук

Експерти
Майгурова Надія Василівна (к. ф.-м. н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Підготовка та проведення спостережень вибраних космічних об'єктів
1

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

(КО). Модернізація двох телескопів для проведення колориметричних
спостережень КО.
Проведення регулярних спостережень вибраних КО. Розробка та

2

01.2023

12.2023

Остаточний звіт

вдосконалення методик та редукцій оптичних та радіо спостережень
для об’єктів природного та штучного походження.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 41.15.15, 41.15.21
Індекс УДК: 521.9;521.9(083.8), 521.8/.9:520.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Шульга Олександр Васильович (д. ф.-м. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Куліченко Микола Олександрович (к. ф.-м. н.)

Відповідальний за подання документів: Мажаєв О. Е. (Тел.: +38 (051) 256-31-06)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

