Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113906
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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.): 720.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

360.000

2022

360.000

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр екології та розвитку нових технологій"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 40118586
Адреса: вул. Льва Толстого, буд. 33, оф. 75, м. Київ, 01032, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675432993

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)
Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку
небезпечних геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території й
об'єкти для ПрАТ "ІнГЗК"

Назва роботи (англ)
Development of design solutions for protection against flooding and inundation, aimed at preventing the development of
dangerous geological processes, eliminating or reducing to an acceptable level of their negative impact on the territory and
facilities for PJSC "InGOK"

Мета роботи (укр)
Проведення комплексу наземних геофізичних досліджень (геоелектромагнітні методи) з метою визначення наявності
кавернозних порожнин, "гідравлічних вікон" та надання прогнозної оцінки. Побудова схематичної карти геодинамічних
процесів.

Мета роботи (англ)
Conducting a set of terrestrial geophysical surveys (geoelectromagnetic methods) to determine the presence of cavernous
cavities, "hydraulic windows" and provide a forecast. Construction of a schematic map of geodynamic processes.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення стану навколишнього середовища
Галузь застосування: Гідрогеологія

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка проєктних рішень щодо захисту від підтоплення і
1

10.2021

03.2022

Остаточний звіт

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних
геологічних процесів, усунення або зниження до допустимого рівня їх
негативного впливу на території й об'єкти для ПрАТ "ІнГЗК".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.01.94
Індекс УДК: 622:658.512.23; 622:331.101.1, 622.841+556.3.003.12

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Ступнік Микола Іванович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Петрухін Антон Всеволодович

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

