Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200890
Відкрита
Дата реєстрації: 20-09-2022
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.): 24.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

24.000

2. Замовник
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Шахта 1-3 "Новогродівська"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 37909199
Адреса: вул. Центральна, буд. 149, м. Покровськ, Покровський р-н., Донецька обл., 85300, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380975403806

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: 380505317375
E-mail: office.igtm@nas.gov.ua
WWW: http://igtm.dp.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
(1972) Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласта l1 до самозаймання ТОВ "Шахти 1-3
"Новогродівська"

Назва роботи (англ)
Provide services and draw the conclusion of determination of the ability of coalbed l1 to spontaneous combustion of "Mine 1-3
"Novogrodivska"

Мета роботи (укр)
Зібрати геологічний матеріал, виконати відбір та розділ проб вугілля з пласта l1 ТОВ "Шахти 1-3 "Новогродівська";
виконати дослідження та надати Висновок про його схильність до самозаймання.

Мета роботи (англ)
To collect geological material, to carry out selection and section of samples from coalbed l1 of "Mine 1-3 "Novogrodivska";
perform research and provide a conclusion about its propensity to spontaneous combustion.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Робота не має стратегічного пріоритетного напряму
інноваційної діяльності)
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
1

08.2022 12.2022

Остаточний звіт

Надати послуги та висновок з визначення здатності вугілля пласта l1 до
самозаймання ТОВ "Шахти 1-3 "Новогродівська"

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 52.35.29
Індекс УДК: 622.337.2, [553.94:543.872]+[622.822.22:541.128.24]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Булат Анатолій Федорович
Керівники роботи:
Баранов Володимир Андрійович (д.геол.н., с.н.с.)

Відповідальний за подання документів: Антіпович Я.В. (Тел.: +38 (096) 672-61-22)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

