Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000299
Відкрита
Дата реєстрації: 14-01-2022
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.): 30.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

30.000

2. Замовник
Назва організації: Державне підприємство "Вугільна компанія "Краснолиманська"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 31599557
Адреса: вул. Перемоги, буд. 9, м. Родинське, Покровський р-н., Донецька обл., 85310, Україна
Підпорядкованість: Міністерство енергетики та захисту довкілля України
Телефон: 380623920059
Телефон: 380623941291
Телефон: 380623941282
E-mail: info@shkl.ukrnpo.net

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)
1780 Проведення випробувань, виконання наукових досліджень, визначення параметрів безпеки з видачею протоколу
випробувань замків ЗПК

Назва роботи (англ)
Carrying out of tests, performance of scientific researches, definition of safety parameters with issue of the protocol of tests of
locks of ZPK

Мета роботи (укр)
Виконати послуги відповідно до погодженого із Замовником Технічного завдання та умов цього Договору, а саме:
провести випробування, виконати наукові дослідження, визначити параметри безпеки з видачею протоколу випробувань
замків ЗПК

Мета роботи (англ)
Perform services in accordance with the Terms of Reference agreed with the Customer and the terms of this Agreement,
namely: conduct tests, perform research, determine safety parameters with the issuance of a test report of locks ZPK
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
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
1

11.2021

03.2022

Остаточний звіт

Проведення випробувань, виконання наукових досліджень, визначення
параметрів безпеки з видачею протоколу випробувань замків ЗПК

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.13.23
Індекс УДК: 622.831.1/.3; 622.831.322, 622.281.5.001.4

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович (д. т. н., акад.)
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.

