Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U103115
Відкрита
Дата реєстрації: 29-06-2020
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.): 286.808
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

286.808

2. Замовник
Назва організації: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК Павлоградвугілля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00178353
Адреса: вул. Соборна, б.76, м. Павлоград, Павлоградський р-н., Дніпропетровська обл., 51400, Україна
Підпорядкованість: Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Телефон: 380563268703
Телефон: 380567293320
E-mail: info@dtek.com

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, 2А, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
E-mail: igtmnanu@ukr.net
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
(№ 1512) Провести дослідження джерел метановиділення та розробити рекомендації щодо забезпечення газової безпеки
робіт при випуску вихідного вентиляційного струменя повітря, погодження матеріалів ТДУ та проекту ізольованого
відводу метану з виробленого простору виїмкової дільниці в умовах шахти ім. М.І. Сташкова ВСП «ШУ ДНІПРОВСЬКЕ»
ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», у 2020 році.

Назва роботи (англ)
Conduct research on methane sources and develop recommendations for ensuring gas safety in the production of exhaust
ventilation, approval of TАL materials and the project of isolated methane removal from the produced space of the excavation
site in the mine named after M.I. Stashkova of the PSS of «MINE MANAGEMENT DNIPROVSKE PJSC «DFEK
PAVLOHRADVUGILLYA", in 2020.

Мета роботи (укр)
Провести дослідження джерел метановиділення, розробити рекомендації щодо забезпечення газової безпеки робіт при
випуску вихідного вентиляційного струменя повітря, погодити матеріали ТДУ та проект ізольованого відводу метану з
виробленого простору виїмкової дільниці в умовах шахти ім. М.І. Сташкова ВСП «ШУ ДНІПРОВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ».

Мета роботи (англ)
Carry out research of methane sources, develop recommendations for gas safety of works at release of an initial ventilating
stream of air, to agree materials of TАL and the project of isolated removal of methane from the made space of a excavation site
in the conditions of mine named after M.I. Stashkova of the PSS of «MINE MANAGEMENT DNIPROVSKE PJSC «DFEK
PAVLOHRADVUGILLYA".
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (немає)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: поліпшення умов праці
Галузь застосування: 72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Провести дослідження джерел метановиділення та розробити
рекомендації щодо забезпечення газової безпеки робіт при випуску
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вихідного вентиляційного струменя повітря, погодження матеріалів
ТДУ та проекту ізольованого відводу метану з виробленого простору
виїмкової дільниці в умовах шахти ім. М.І. Сташкова ВСП «ШУ
ДНІПРОВСЬКЕ» ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», у 2020 році.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15.07
Індекс УДК: 622.272.6, 622.272.6, 622.272.6, 622.411.332:622.418, 622.807

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Мінєєв Сергій Павлович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Уколова Тетяна Михайлівна (Тел.: +38 (057) 268-27-98)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

