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Відкрита

Дата реєстрації: 29-12-2005

1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Вдосконалення веб-сайту Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Початок етапу: 11-2005

Закінчення етапу: 12-2005

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: ТОВ "Інформаційний центр "Електронні вісті"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 24361346

Підпорядкованість: Держадміністрація

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

Телефон: 2399091

Інше: 

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Державне управління справами

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00037256

Адреса: 01220, м. Київ-220, вул. Банкова, 11

Підпорядкованість: Державне управління справами України

Телефон: 2543789

E-mail: office@eai.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування

5. Науково-технічна робота



Назва роботи (укр)

Вдосконалення веб-сайту Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Назва роботи (англ)

Improvement of the Web-site of the National center on questions of the Euro-Atlantic integration of Ukraine

Реферат (укр)

Основним результатом роботи є функціонуючий у мережі Інтернет програмно-технологічний двосерверний комплекс. 
На першому сервері створено веб-сайт Національного центру з дистанційним інформаційним керуванням із боку 
інформаційного сервера. Другий, інформаційний сервер, забезпечує також автоматизовану систему для постійного 
моніторингу і аналізу висвітлення актуальних подій.

Реферат (англ)

The basic result of the work is the functioning in the Internet a program-technological two-server complex. On the first server 
is created the web-site of the National center with remote information management from an information server. The second, 
information server, provides also the automated system for constant monitoring and the analysis of actual events coverage.

Індекс УДК: 681.518;681.3.068

Коди тематичних рубрик НТІ: 

6. Науково-технічна продукція (НТП)

7. Бібліографічний опис

Акт здачі-приймання науково-дослідних робіт складений 15 грудня 2005 р. за договором № 100 від 28 листопада 2005 
р.5490

8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 60

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 Олександр Миколайович

Керівники роботи: 

Ланде Дмитро Володимирович

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


