Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U103041
Відкрита
Дата реєстрації: 16-09-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 24.84
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

24.84

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Об'єднана компанія "Укрвуглереструктуризація"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 39244468
Адреса: провулок Приладний, 2а, м. Київ, Київська обл., 03142, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380443931750
Телефон: 380443931753

3. Виконавець
Назва організації: Улицький Олег Андрійович
Код ЄДРПОУ/ІПН: 1977606693
Підпорядкованість:
Адреса: вул. Петровського, 6, м. Київ, Київська обл., 03087, Україна
Телефон: 380665802205

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)

Наукова оцінка прогнозу зміни гідрогеологічних умов після повної ліквідації шахти №2 "Новогродівська"

Назва роботи (англ)
Scientific assessment of hydrogeological settings projections after the complete liquidation of mine № 2 "Novogrodivska"

Мета роботи (укр)
Наукова експертиза матеріалів минулих років та надання виваженого прогнозу змін гідрогеологічних умов у межах
територій розташування Селидівської групи шахт при сучасному рівні обводненості гірничих виробок

Мета роботи (англ)
Scientific analysis of the previous years materials and provision of reasonable forecast of hydrogeological conditions changes
within the territories of the Selidov group of mines at the present flooding level of mine workings
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Аналітичні матеріали
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі природничих наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

08.2019

10.2019

Остаточний звіт

Наукова оцінка прогнозу зміни гідрогеологічних умов після повної
ліквідації шахти №2 "Новогродівська"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 38.61, 52, 38.61.15
Індекс УДК: 556.3;553.7, 622, 556.33/.34

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Улицький Олег Андрійович (д. геол. н., доц.)
Керівники роботи:
Улицький Олег Андрійович (д. геол. н., доц.)

Відповідальний за подання документів: Бойко Катерина Євгенівна (Тел.: +38 (066) 580-22-05)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

