Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102688
Відкрита
Дата реєстрації: 18-07-2019
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.): 126
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

126

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 14309787
Адреса: вул. Горького, 2, м. Жовті води, Дніпропетровська обл., 52210, Україна
Підпорядкованість: Міністерство енергетики України
Телефон: 380565295914
Телефон: 380565293795

3. Виконавець
Назва організації: Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37664469
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: ул. Віталія Матусевича, 11, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50027, Україна
Телефон: 0564090606
E-mail: knu@knu.edu.ua
WWW: http://www.knu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Послуги з інструментального обстеження технічного стану елементів армування та геометричних параметрів системи
"підйомна посудина-жорстке армування" клітьових та ходових відділень стволів "РЕ-5" та "Сліпий".

Назва роботи (англ)
Services of instrumental inspection of the technical condition of the reinforcement elements and geometric parameters of the
system "lifting vessel-rigid reinforcement" of the cage and running branches of the trunks "RE-5" and "Blind".

Мета роботи (укр)
Проведення інструментального обстеження технічного стану елементів армування та геометричних параметрів системи
"підйомна посудина-жорстке армування" клітьових і ходових відділень стволів "РЕ-5" та "Сліпий" шахти "Інгульська".

Мета роботи (англ)
Instrumental examination of the technical condition of the reinforcement elements and geometric parameters of the system
"lifting vessel-rigid reinforcement" of the cage and running sections of the shafts "RE-5" and "Blind" mine "Ingulskaya".
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: Нормативно-технічна документація
Галузь застосування: Підземна розробка родовищ корисних копалин

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Послуги з інструментального обстеження технічного стану елементів
1

06.2019

07.2019

Остаточний звіт

армування та геометричних параметрів системи "підйомна посудинажорстке армування" клітьових та ходових відділень стволів "РЕ-5" та
"Сліпий".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, 622.67.078.2.003.12

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабець Євген Костянтинович (к. т. н., професор, с.н.с.)
Керівники роботи:
Чепурний Володимир Іванович

Відповідальний за подання документів: Щербина Світлана Григорівна (Тел.: +38 (067) 884-85-44)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

