Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103138
Відкрита
Дата реєстрації: 27-09-2019
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.): 100
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

52

2020

48

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Запорізький залізорудний комбінат"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00191218
Адреса: Веселівське шосе, 7 км, с. Мала Білозерка, Василівський р-н., Запорізька обл., 71674, Україна
Підпорядкованість: Державний комітет промислової політики України
Телефон: 380617567305
Телефон: 380617567311
Телефон: 380617562830
E-mail: info@zgrk.com.ua

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: 380564090606
E-mail: knu@knu.edu.ua
WWW: http://www.knu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка інструкції для визначення показників втрат та засмічення руди при проєктуванні відпрацювання виїмкових
одиниць Переверзівського родовища в поверхах від горизонту 340 м до горизонту 640 м.

Назва роботи (англ)
Development of a manual for determining the indices of losses and clogging of ore when designing the mining of Perevеrzіvskoy
field units in the floors from the horizon of 340 m to the horizon of 640 m.

Мета роботи (укр)
Визначення показників втрат і засмічення руди при відпрацювіанні виїмкових одиниць Переверзівського родовища.

Мета роботи (англ)
Determination of indices of loss and clogging of ore during mining of Pereverzіvskoy deposits.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Випуск нового виду нормативно-технічної документації
Галузь застосування: Підземна розробка родовищ корисних копалин

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка інструкції для визначення показників втрат та засмічення
91

10.2019

02.2020

Остаточний звіт

руди при проєктуванні відпрацювання виїмкових одиниць
Переверзівського родовища в поверхах від горизонту 340 м до
горизонту 640 м.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, 622.013.364.2.063(083.133)

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бабець Євген Костянтинович (к. т. н., професор, с.н.с.)
Керівники роботи:
Куліш Станіслав Андрійович (професор)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

