Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200246
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.): 175.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

175.000

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00191307
Адреса: вул. Симбірцева, буд. 1-а, м. Кривий Ріг, Криворізький р-н., Дніпропетровська обл., 50029, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380564503301
Телефон: 380564958418
E-mail: nalog@krruda.dp.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)
Розробка висновку щодо безпечного ведення робіт, експлуатації будівель, споруд та природних об'єктів, що знаходяться в
зонах впливу від підземних гірничих робіт шахт "Тернівська", "Гвардійська", "Октябрська", "Родіна".

Назва роботи (англ)
Development of the conclusion on safe conduct of works, operation of buildings, constructions and natural objects which are in
zones of influence from underground mining works of mines "Ternivska", "Gvardiyska", "Oktyabrskaya", "Rodina".

Мета роботи (укр)
Забезпечення безпечного ведення робіт, експлуатації будівель, споруд та природних об'єктів, що знаходяться в зонах
впливу від підземних гірничих робіт шахт АТ "Кривбасзалізрудком" на основі прогнозу можливого розвитку зсувів і їх
параметрів у гірничих відводах шахт "Тернівська", "Гвардійська", "Октябрська", "Родіна".

Мета роботи (англ)
Ensuring safe operation, operation of buildings, structures and natural objects located in areas affected by underground mining
of mines JSC "Kryvbaszalizrudkom" based on the forecast of possible landslides and their parameters in the mining branches of
mines "Ternivska", "Gvardiyska", "Oktyabrskaya", "Rodina".
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Нові речовини і матеріали)
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Поліпшення умов праці
Галузь застосування: Підземна розробка родовищ корисних копалин

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка висновку щодо безпечного ведення робіт, експлуатації
1

05.2022

12.2022

Остаточний звіт

будівель, споруд та природних об'єктів, що знаходяться в зонах впливу
від підземних гірничих робіт шахт "Тернівська", "Гвардійська",
"Октябрська", "Родіна".

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, 622.837/.838

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Чубаров Владислав Анатолійович (к. т. н., доц.)
Керівники роботи:
Штанько Людмила Олександрівна (к. т. н., с.н.с.)

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

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

