Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100223
Відкрита
Дата реєстрації: 06-01-2021
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.): 11
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

11

2. Замовник
Назва організації: Відокремлений підрозділ шахта "Тошківська" Державного підприємства "Первомайськвугілля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 26403416
Адреса: вул. Челюскіна, буд. 3-б, с. Тошківка, Попаснянський р-н., Луганська обл., 93281, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 38064553397
E-mail: toshkovskaya@ukr.net

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, буд. 2-а, м. Дніпро, Дніпропетровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702694
Телефон: 380563702697
Телефон: 380562462426
E-mail: igtmnanu@ukr.net
E-mail: office.igtm@nas.gov.ua
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
1619. Погодження схеми вентиляції що має вихід вентиляційного струменю з 2-ї західної лави пласта m3 гор. 486 м у 3-ю
західну лаву пласта m3 гор. 486 м в умовах ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля»

Назва роботи (англ)
Approval of the ventilation scheme with the output of the ventilation jet from the 2nd western lava of the m3 layer horizon 486
m to the 3rd western lava of the m3 layer horizon 486 m in the conditions of SS "Toshkivska Mine" SE "Pervomaiskvugillya"

Мета роботи (укр)
Мета роботи полягає у погодженні схеми вентиляції що має вихід вентиляційного струменю з другої західної лави пласта
m3 гор. 486 м у третю західну лаву пласта m3 гор. 486 м в умовах ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля».

Мета роботи (англ)
The purpose of the work is to agree on the ventilation scheme with the outlet of the ventilation jet from the second western lava
of the m3 horizon 486 m to the third western lava of the m3 horizon 486 m in the conditions of SS "Toshkivska Mine" SE
"Pervomaiskvugsllya".
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Немає)
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
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
Погодження схеми вентиляції що має вихід вентиляційного струменю
1

11.2020

12.2020

Остаточний звіт

з 2-ї західної лави пласта m3 гор. 486 м у 3-ю західну лаву пласта m3
гор. 486 м в умовах ВП «Шахта «Тошківська» ДП «Первомайськвугілля»

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.15
Індекс УДК: 622.271; 622.68/.69, 622.454

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д.т.н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Софійський Костянтин Констянтинович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Змієвська К.О. (Тел.: +38 (066) 601-08-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

