Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102865
Відкрита
Дата реєстрації: 13-08-2019
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: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 30
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019
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2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Южгіпроруда"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 35244024
Адреса: вул. Ромена Роллана, 12, м. Харків, Харківський р-н., Харківська обл., 61058, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380577050549
E-mail: ruda@uzgiproruda.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, 2А, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
E-mail: igtmnanu@ukr.net
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вибір раціональних параметрів будівництва нарощування дамб хвостосховища «Перша карта» ПАТ «ПівдГЗК» з
забезпеченням їх стійкості при максимальному розрахунковому землетрусі 8 балів з використанням наданих
розрахункових акселерограм»

Назва роботи (англ)
Selection of rational parameters of construction capacity of dams of the tailing dump "the First map" of PJSC "YuGOK" with
ensuring their stability at the maximum design earthquake of 8 points using the provided design accelerograms"

Мета роботи (укр)
Виконання комплексу розрахунків по визначенню напружено-деформованого стану, оцінки міцності огороджувальних
споруд хвостосховища «Перша карта» ПАТ «ПівдГЗК» з урахуванням сейсмічних навантажень (розрахункових
акселелограм), що дозволить вибрати раціональні параметри будівництва нарощування дамб хвостосховища

Мета роботи (англ)
Perform complex calculations to determine the stress-strain state, assess the strength of the enclosing structures of the tailing
dump "First map" of PJSC "YuGOK" taking into account seismic loads (calculated accelerograms), which will allow you to choose
the rational parameters of construction
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (немає)
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: 03 – інше (поліпшення стану навколишнього середовища)
Галузь застосування: 72.19. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Вибрати та обґрунтувати раціональні параметри будівництва
нарощування дамб хвостосховища «Перша карта» ПАТ «ПівдГЗК» з
1

07.2019

09.2019

Остаточний звіт

забезпеченням їх стійкості при максимальному розрахунковому
землетрусі 8 балів з використанням наданих розрахункових
акселерограм

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 70.03.07
Індекс УДК: 556.11, 622.271.692.07:624.136.537

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Четверик Михайло Сергійович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Малєєв Євгеній Володимирович (Тел.: +38 (098) 229-80-57)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

