Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200240
Відкрита
Дата реєстрації: 13-06-2022
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.): 1980.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1980.000

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 24432974
Адреса: вул. Орджонікідзе, буд. 1, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50095, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380564782775
Телефон: 380564783009
E-mail: amkr@arcelormittal.com
WWW: http://www.arcelormittal.com.ua

3. Виконавець
Назва організації: Криворізький національний університет
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37664469
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: ул. Віталія Матусевича, буд. 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)
Спеціальні інструментальні і геофізичні спостереження в межах шахтного поля шахтоуправління для оцінки
геодинамічного стану породного масиву в районі селища Жуковка у 2022 році. Регламентні роботи по інструментальній
перевірці підйомних комплексів та армування шахтних стволів, інструментальним спостереженням за зрушенням
гірничих порід та земної поверхні шахтоуправління ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2022 році.

Назва роботи (англ)
Special instrumental and geophysical observations within the minefield of the mine management to assess the geodynamic state
of the rock mass in the area of the village of Zhukovka in 2022. Regular work on the instrumental inspection of lifting complexes
and reinforcement of mine shafts, instrumental monitoring of the displacement of rocks and the earth's surface of the mine
management of PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" in 2022.

Мета роботи (укр)
Визначення напруженно-деформованого стану породного масиву та процесів зрушення земної поверхні в районі вулиць
Чистопольська і Лавріньова Саксаганського району (селище Жуковка). Визначення значення параметрів геометричних
елементів підйомних установок, зносу шахтних провідників, процесів зрушення гірничих порід і земної поверхні.

Мета роботи (англ)
Special instrumental and geophysical observations within the minefield of the mine management to assess the geodynamic state
of the rock mass in the area of the village of Zhukovka in 2022. Regular work on the instrumental inspection of lifting complexes
and reinforcement of mine shafts, instrumental monitoring of the displacement of rocks and the earth's surface of the mine
management of PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" in 2022.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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
Спеціальні інструментальні і геофізичні спостереження в межах
шахтного поля шахтоуправління для оцінки геодинамічного стану
породного масиву в районі селища Жуковка у 2022 році. Регламентні
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роботи по інструментальній перевірці підйомних комплексів та
армування шахтних стволів, інструментальним спостереженням за
зрушенням гірничих порід та земної поверхні шахтоуправління ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг" у 2022 році.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, [622.674+622.83:551.243.6].002.54

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чубаров Владислав Анатолійович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Щокін Вадим Петрович (д. т. н., професор)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

