Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112796
Відкрита
Дата реєстрації: 06-09-2021
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 650.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

100.000

2022

150.000

2023

150.000

2024

100.000

2025

150.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01061, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державна наукова установа "Центр проблем морської геологiї, геоекології та осадового рудоутворення
Нацiональної академiї наук України"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 19476716
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Олеся Гончара, буд. 55-б, м. Київ, 01054, Україна
Телефон: 380442343475
E-mail: eva@nas.gov.ua
WWW: http://marigeoecocenter.org.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Титан-цирконієві розсипи північного узбережжя Азовського моря – джерела утворення, мінералогія, критерії
прогнозування

Назва роботи (англ)
Titanium-zirconium placers of the northern coast of the Sea of Azov - sources of formation, mineralogy, forecasting criteria

Мета роботи (укр)
Визначення критеріїв прогнозу титан-цирконієвих розсипів північного узбережжя Азовського моря на основі вивчення їх
мінерального складу, джерел утворення та закономірностей поширення

Мета роботи (англ)
Determination of criteria for forecasting titanium-zirconium placers on the northern coast of the Sea of Azov based on the study
of their mineral composition, sources of formation and patterns of distribution
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Методи, теорії
Галузь застосування: гірничі та геологічні науки

Експерти
Пирожков Сергій Іванович (д.е.н., професор, акад.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Аналіз та узагальнення наявних даних і висновків попередніх
1

08.2021

12.2021

Проміжний звіт

досліджень щодо мінералогічного складу, джерел утворення, чинників
формування та закономірностей розповсюдження титан-цирконієвих
розсипів північного узбережжя Азовського моря.

2

01.2022

12.2022

Проміжний звіт

Вивчення мінералогічного складу і типоморфних властивостей
мінералів розсипів північного узбережжя Азовського моря
Вивчення просторово-генетичного зв’язку мінералогічного складу

3

01.2023

12.2023

Проміжний звіт

розсипів із геологічними утвореннями Приазов’я як вірогідними
джерелами утворення розсипів

4

01.2024

12.2024

Проміжний звіт

5

01.2025

12.2025

Остаточний звіт

Визначення просторово-часових тенденцій та чинників формування
титан-цирконієвих розсипів на північному узбережжі Азовського моря
Узагальнення результатів досліджень; визначення основних критеріїв
прогнозу титан-цирконієвих розсипів. Складання заключного звіту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.41, 52.31.51
Індекс УДК: , 622.349.2

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ємельянов Володимир Олександрович (д. геол. н., с.н.с., член-кор.)
Керівники роботи:
Шнюков Євген Федорович (д. геол. н., академік НАН України)

Відповідальний за подання документів: Шураєв Ігор Миколайович (Тел.: +38 (096) 819-68-29)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

