Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U111380
Відкрита
Дата реєстрації: 04-06-2021
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.): 34.442
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

34.442

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Мирноградвугілля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32087941
Адреса: вул. Соборна, буд. 1, м. Мирноград, Донецька обл., 85323, Україна
Підпорядкованість: Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Телефон: 380623960110
E-mail: pokrasnu@krasn.dn.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05411357
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Сімферопольська, буд. 2-а, м. Дніпро, Дніпровський р-н., Дніпропетровська обл., 49005, Україна
Телефон: 380562460151
Телефон: 380563702697
Телефон: 380562462426
E-mail: office.igtm@nas.gov.ua
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
(№ 1710) Проведення досліджень газодинамічного стану пласту та розробка заходів по боротьбі з ГДЯ для включення до
паспорту проведення і кріплення підготовчої виробки, у гірничо-геологічних умовах шахти «Центральна» ДП
«Мирноградвугілля» на 2021 рік.

Назва роботи (англ)
Carrying out of researches of a gas-dynamic condition of a formation and development of actions for struggle against the gasdynamic phenomena for inclusion in the passport of carrying out and fastening of preparatory workings, in mining and
geological conditions of mine "Centralna" of the SЕ "Mirnogradvugillya" for 2021.

Мета роботи (укр)
Провести досліджень газодинамічного стану пласту та розробка заходів по боротьбі з ГДЯ для включення до паспорту
проведення і кріплення підготовчої виробки, у гірничо-геологічних умовах шахти «Центральна» ДП «Мирноградвугілля»
на 2021 рік.

Мета роботи (англ)
Conduct research on the gas-dynamic state of the reservoir and develop measures to combat gas-dynamic phenomena for
inclusion in the passport of the conduction and fastening of preparatory workings in the mining and geological conditions of the
mine "Centralna" of the SЕ "Mirnogradvugillya" for 2021.
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
Проведення досліджень газодинамічного стану пласту та розробка
1

03.2021

12.2021

Остаточний звіт

заходів по боротьбі з ГДЯ для включення до паспорту проведення і
кріплення підготовчої виробки, у гірничо-геологічних умовах шахти
«Центральна» ДП «Мирноградвугілля» на 2021 рік.

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, 622.272.6, 622.272.6, 622.272:633:622.831.325

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

Відповідальний за подання документів: Уколова Т.М. (Тел.: +38 (067) 268-27-98)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

