Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U002496
Відкрита
Дата реєстрації: 09-05-2022
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.): 60.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

60.000

2. Замовник
Назва організації: Приватне акціонерне товариство "Шахтоуправління "Покровське"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 13498562
Адреса: пл. Шибанкова, буд. 1-а, м. Покровськ, Покровський р-н., Донецька обл., 85300, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380623521196
Телефон: 380623322250
E-mail: office@kz1.donetsk.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)
1876 Надання науково-технічної допомоги та участь у роботі постійно-діючої комісії з керування гірським тиском в
гірничо-геологічних умовах ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» у 2022 році

Назва роботи (англ)
Providing scientific and technical assistance and participation in the work of the standing commission on mountain pressure
management in mining and geological conditions of PJSC "MINE MANAGEMENT" POKROVSKE "in 2022

Мета роботи (укр)
Виконати послуги відповідно до погодженого із Замовником Технічного завдання та умов цього Договору, а саме: надати
науково-технічну допомогу та прийняти участь у роботі постійно-діючої комісії з керування гірським тиском в гірничогеологічних умовах ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» у 2022 році

Мета роботи (англ)
Perform services in accordance with the Terms of Reference agreed upon with the Customer and the terms of this Agreement,
namely: provide scientific and technical assistance and participate in the standing commission on mountain pressure
management in mining and geological conditions PJSC "MINING MANAGEMENT" POKROVSKE "in 2022
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги
Очікувані результати: 03 Поліпшення умов праці
Галузь застосування: 72.19 Дослідження і експеріментальні розробки у сфері інших природничих та технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Надання науково-технічної допомоги та участь у роботі постійно1

01.2022

12.2022

Остаточний звіт

діючої комісії з керування гірським тиском в гірничо-геологічних
умовах ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» у 2022 році

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.23.05
Індекс УДК: 622.281/.288, 622.281.74

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович
Керівники роботи:
Круковський Олександр Петрович (д. т. н., член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Головко С.А. (Тел.: +38 (050) 452-93-59)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

