Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102854
Відкрита
Дата реєстрації: 12-08-2019
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 119.969
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

119.969

2. Замовник
Назва організації: Філія "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" Акціонерного товариства "Об'єднана гірничохімічна компанія"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39389830
Адреса: вул. Степова, буд. 1, м. Вільногірськ, Дніпропетровська обл., 51700, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380565354133
E-mail: vgmk@umcc.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)
(1340) Техніко-економічний розрахунок на будівництво та експлуатацію об'єкту "Ємність "Захід-2" під розміщення хвостів
збагачувального виробництва

Назва роботи (англ)
Feasibility study for construction and operation of the facility "Capacities "West-2" for placing the tails of the enrichment
production

Мета роботи (укр)
виконати техніко-економічний розрахунок на будівництво та наступну експлуатацію "Ємності "Захід-2" під розміщення
хвостів збагачувального виробництва

Мета роботи (англ)
Perform a technical and economic calculation for the construction and subsequent operation of " Capacities "West-2" for the
placement of the tails of the enrichment production
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Немає)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Нормативно-технічна документація
Галузь застосування: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Техніко-економічний розрахунок на будівництво та експлуатацію
1

07.2019

12.2019

Остаточний звіт

об’єкту «Ємність «Захід-2» під розміщення хвостів збагачувального
виробництва

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.45.27, 52.01.82
Індекс УДК: 622.7.09, 622:658.58; 622.002.5.004.67, 622.012:658.2.016

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: Бубнова Олена Анатоліївна (Тел.: +38 (096) 528-42-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

