Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103051
Відкрита
Дата реєстрації: 24-06-2020
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: 2404010
Напрям фінансування: 2.7 - інше (Наукове обгрунтування прийняття управлінських рішень у сфері геологічного вивчення
та використання надр)

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5500
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

5500

2. Замовник
Назва організації: Державна служба геології та надр України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37536031
Адреса: вул.Антона Цедіка, 16, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380445361318
E-mail: geonadra@geomail.kiev.ua
WWW: https://www.geo.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Український державний геологорозвідувальний інститут
Код ЄДРПОУ/ІПН: 01432032
Підпорядкованість: Мiнiстерство екології та природних ресурсів України
Адреса: вул. Автозаводська, 78 А, м. Київ, Київ, 04114, Україна
Телефон: 430-70-24
Інше: 430-41-76

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Науковий аналіз незавершених об'єктів геологорозвідувальних робіт, наявних у Держгеонадра, на предмет актуальності і
перспективності з метою визначення доцільності їхнього подальшого виконання і фінансування

Назва роботи (англ)
Scientific analysis of unfinished objects of geological exploration works available in the State Geological Survey, for relevance
and prospects in order to determine the feasibility of their further implementation and financing

Мета роботи (укр)
Оптимізація заходів з нарощування мінерально-сировинної бази в сучасних умовах

Мета роботи (англ)
Optimization of measures to increase the mineral resource base in modern conditions
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Методичні документи, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: 24.20.2 Геологія та геологорозвідування

Експерти
Красножон Михайло Дмитрович (д. геол. н.)

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Науковий аналіз незавершених об'єктів геологорозвідувальних робіт,
1

07.2020

12.2020

Остаточний звіт

наявних у Держгеонадра, на предмет актуальності і перспективності з
метою визначення доцільності їхнього подальшого виконання і
фінансування

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38
Індекс УДК: 55, 550.8

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Локтєв Андрій Андрійович (к. геол. н.)
Керівники роботи:
Люта Наталія Георгіївна (к. геол. н.)

Відповідальний за подання документів: Парфенова А.Я. (Тел.: +38 (067) 504-06-74)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

