Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U112871
Відкрита
Дата реєстрації: 08-09-2021
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.): 55.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

55.000

2. Замовник
Назва організації: Приватне підприємство "АСТ-Вугілля"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 41619401
Адреса: вул. Сахалінська, буд. 4, м. Краматорськ, Донецька обл., 84306, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380675434846

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)
Розробка рекомендацій з підробки об’єктів на земній поверхні при відпрацюванні шахтою ПП "АСТ-Вугілля" запасів
вугільного пласта і 3 шахтоділянки, виділеної у межах закритої шахти "Томашевська Південна" та обґрунтування заходів з
охорони об’єктів поверхні від шкідливого впливу гірничих розробок

Назва роботи (англ)
Development of recommendations for forgery of objects on the earth's surface during the development of the mine of PE "ASTCOAL" reserves of coal seam and 3 mine area allocated within the closed mine "Tomashevskaya Pivdenna" and justification of
measures to protect surface objects from the harmful effects of mining

Мета роботи (укр)
Обґрунтовати заходи захисту об’єктів поверхні від впливу гірничих розробок

Мета роботи (англ)
Justify measures to protect surface objects from the effects of mining
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Немає)
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Технічна документація
Галузь застосування: 72.19 Дослідження й розробки у сфері інших природничих і технічних наук

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка рекомендацій з підробки об’єктів на земній поверхні при
відпрацюванні шахтою ПП «АСТ-ВУГІЛЛЯ» запасів вугільного пласта і3
1

07.2021

08.2021

Остаточний звіт

шахтоділянки, виділеної у межах закритої шахти «Томашевська
Південна» та обґрунтування заходів з охорони об’єктів поверхні від
шкідливого впливу гірничих розробок

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.04.13, 52.13.04.15
Індекс УДК: , , 622.833/.838

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., професор)
Керівники роботи:
Четверик Михайло Сергійович (д.т.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Бубнова Олена Анатоліївна (Тел.: +38 (096) 528-42-23)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

