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Відкрита

Дата реєстрації: 15-01-2004

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Технічна підтримка веб-сайту щодо пропозицій товаровиробників в галузях зв’язку та інформатизації

Початок етапу: 03-2003

Закінчення етапу: 12-2003

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

Адреса: 03037, м.Київ-37, вул.М.Кривоноса, 2a

Телефон: 2399091

E-mail: infoserv@visti.net

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Управління зв'язку,телекомунікацій та інформатизації КМДА

Код ЄДРПОУ/ІПН: 26080338

Адреса: 01001,м.Київ,Бессарабська площа, 2

Підпорядкованість: Держадміністрацiя

Телефон: 234-82-61

E-mail: baa@cti.kmda.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 07 - завдання органів виконавчої влади

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)



Технічна підтримка веб-сайту щодо пропозицій товаровиробників в галузях зв’язку та інформатизації

Назва роботи (англ)

Technical support service of the Web-site on propositions of manufacturers in communication and informatization industries

Реферат (укр)

У результаті роботи було збільшено інформаційне наповнення веб-сайту управління звўязку, телекомунікації та 
інформатизації Київської міської державної адміністрації інформацією щодо підприємств в галузі звўязку, кабельного 
телебачення та в сфері інформатизації, забезпечення розширення надання інформаційно-довідкових послуг для 
відвідувачів сайту.

Реферат (англ)

As a result of work information filling the web-site of Department of communication, telecommunications and informatization 
of the Kiev city state administration has been increased by the information on the enterprises in branch of communication, a 
cable television and in sphere of informatization, granting information services for visitors of a site is expanded.

Індекс УДК: 658.012.011.56:..., 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.49.29

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 26 листопада 2003 р. за договором № 1/3-03 від 20 березня 
2003 р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 23

Мова звіту: Українська

Умови поширення в Україні: Не заборонено

Умови передачі іншим країнам: Не заборонено

Кількість файлів у звіті: 0

9. Заключні відомості

Керівник організації: 

Григор'єв О. М.

Керівники роботи: 

Lande D. V.

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


