Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U104968
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2020
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.): 16.8
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

16.8

2. Замовник
Назва організації: Підприємство "Регіональний центр геофізичних досліджень"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35383070
Адреса: вул. Ярославенка, буд. 27, м. Львів, Львівська обл., 79011, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380974456881
Телефон: 380322276996
Телефон: 380322706100
E-mail: pvasyl70@gmail.com

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417259
Підпорядкованість: Президія нацiональної академії наук України
Адреса: проспект Академіка Палладіна, буд. 32, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Телефон: 380444240112
E-mail: earth@igph.kiev.ua
WWW: http://www.igph.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Дністровська ГАЕС. Натурні контрольні спостереження, спеціальні дослідження і моніторинг споруд при завершенні
будівництва першої черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів. Сейсмічний моніторинг. Проведення
режимних сейсмічних спостережень по 1 тимчасовій сейсмостанції за 2020р.

Назва роботи (англ)
Dnistrovska HNPP. In-situ control observations, special research and monitoring of structures at the completion of the first
stage construction of the Dnistrovska HNPP in consist of three hydro units. Seismic monitoring. Carrying out of seismic
observations by 1 temporary seismic station for 2020

Мета роботи (укр)
Проведення робіт з аналізу якості обробки даних спостережень та складання попереднього каталогу зареєстрованих
сейсмічних подій. Написання звіту за результатами проведених робіт

Мета роботи (англ)
Carrying out of analysis processing quality of the date observed and preparation of the preliminary catalog of the registered
events. Writing a report on the results of work performed.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи
Галузь застосування: 73 геофізика

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Дністровська ГАЕС. Натурні контрольні спостереження, спеціальні
дослідження і моніторинг споруд при завершенні будівництва першої
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Остаточний звіт

черги Дністровської ГАЕС у складі трьох гідроагрегатів. Сейсмічний
моніторинг. Проведення режимних сейсмічних спостережень по 1
тимчасовій сейсмостанції за 2020 р.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.19.17
Індекс УДК: 550.348.436; 551.24:550.34 , 550.34

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Старостенко Віталій Іванович
Керівники роботи:
Вербицький Сергій Тарасович

Відповідальний за подання документів: Фещенко Т.Є (Тел.: +38 (044) 424-31-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

