Президія НАН України розглянула

На черговому засіданні Президії HAH України 13 листопада 2013 року
члени Президії HAH України та запрошені заслухали й обговорили доповідь
директора Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
академіка НАН України А.Ф.Булата «Передові технології кріплення гірничих
виробок вугільних шахт України».
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, директор з
видобутку вугілля ТОВ «ДТЕК» А.В.Смірнов, директор департаменту
реструктуризації вугільної промисловості Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України О.В.Вівчаренко, начальник управління промислової
безпеки і охорони праці у вугільній промисловості Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України І.О.Ященко, директор «Національного
науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці»
Держгірпромнагляду та НАН України А.П.Дєньгін, академік-секретар
Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директор
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академік НАН України
С.В.Комісаренко.
Відзначалось, що Національна академія наук України приділяє
першочергову увагу проблемам паливно-енергетичного комплексу України і,
зокрема, проблемам вугільної промисловості, яка була і залишається важливою
стратегічною галуззю держави, предметно розглядаючи різні аспекти науковотехнічної підтримки цієї галузі академічною наукою.
Традиційна технологія кріплення рамним (арковим) методом на
сьогоднішній день є вже анахронізмом, що стримує розвиток галузі і абсолютно
не відповідає сучасному технологічному рівню таких робіт у розвинутих
країнах.
Заслугою Інституту геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України
є те, що він не тільки виступив ініціатором впровадження в Україні
прогресивної технології анкерного кріплення, яка широко застосовується на
шахтах Російської Федерації, Австралії, Польщі, Китаю, але й розробив
теоретичні засади створення нових анкерних систем – технології опорноанкерного кріплення.
Роботи із впровадження цієї технології виконуються в рамках плану
заходів з науково-технічного забезпечення вирішення виробничих задач
вугільних підприємств Донбаської паливно-енергетичної компанії і є вкрай
важливими.

Наголошувалось, що враховуючи значні успіхи та досвід впровадження
розглянутої технології на приватних вугледобувних підприємствах, необхідно
докласти зусиль для більш широкого застосування опорно-анкерного кріплення
на державних шахтах й налагодження тісної співпраці в цьому питанні з
Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.
***
Далі Президія НАН України заслухала й обговорила виступ академіка
НАН України Б.Є.Патона щодо призначення голови Головної редакційної
колегії з підготовки та видання багатотомної «Великої української
енциклопедії», який нагадав, що постановою Президії НАН України
від 29.11.2012 № 241 «Про підготовку та видання «Великої української
енциклопедії» започатковано реалізацію фундаментального академічного
видавничого проекту щодо створення багатотомної «Великої української
енциклопедії».
Ініціатива Академії щодо підготовки та видання Енциклопедії була
підтримана Президентом України В.Ф.Януковичем, який видав Указ від 2 січня
2013 р. № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію».
Згаданою постановою Президії НАН України головою Головної
редакційної колегії з підготовки Енциклопедії було призначено директора
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН
України академіка НАН України Ю.А.Левенця, який здійснив значну
організаційну роботу щодо започаткування створення Енциклопедії.
У зв’язку з його смертю постало питання про призначення нового голови
Головної редакційної колегії з підготовки Енциклопедії.
Президія НАН України запропонувала доручити цю роботу академікусекретарю Відділення фізики і астрономії НАН України академіку НАН
України В.М.Локтєву.

***
Крім того, Президія НАН України заслухала інформацію про подовження
дії цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром
ядерних досліджень та Об’єднаним інститутом ядерних досліджень у 2014-2015
роках; про співробітництво НАН України та Українського науковотехнологічного центру; про питання Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України; про затвердження скоригованих
основних напрямів наукових досліджень Державної установи «Інститут
всесвітньої історії Національної академії наук України»; про Ювілейну

виставку, присвячену 95-річчю Національної академії наук України; про
Міжнародну конференцію «Біохімія та біотехнологія сучасної медицини» та
Парнасівську конференцію з біохімії та молекулярної біології (Україна,
Польща, Ізраїль); про роботу з підготовки концепції державної цільової
науково-технічної програми з розвитку новітніх технологій створення
компонентної бази електроніки НВЧ; про проведення Міжнародного конкурсу
на кращий науково-видавничий проект («Наукова книга»); про відзначення
нагородами НАН України працівників установ і організацій з нагоди 95-річчя
від дня заснування Національної академії наук України; також було розглянуто
низку кадрових питань.
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