Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102866
Відкрита
Дата реєстрації: 13-08-2019
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Адреса: просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442454690
E-mail: knuba_admin@ukr.net
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет будівництва і архітектури
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070909
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Київська обл., 03680, Україна
Телефон: 380442454690
E-mail: knuba_admin@ukr.net
WWW: http://www.knuba.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка теоретичних засад формування температурно вологісного режимів приміщень музеїв з урахуванням
тепломасообмінних процесів у еспонатах

Назва роботи (англ)
Development of theoretical principles of formation of temperature and humidity regimes of museum premises taking into
account heat and mass transfer processes in the exhibits

Мета роботи (укр)
Розробка методів забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату для зберігання музейних експонатів.

Мета роботи (англ)
Development of methods for providing optimal microclimate parameters for storing museum exhibits.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Освоєння нових технологій транспортування енергії,
впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативні документи, Методичні документи, Програмні продукти
Галузь застосування: Вища освіта

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

09.2019

09.2020

Остаточний звіт

Створення нового підходу до формування оптимальних умов
мікроклімату музейних приміщень

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 14.35.01, 28.29
Індекс УДК: 378, 005;519.7;303.732

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Куліков Петро Мусійович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Довгалюк Володимир Борисович (к. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Ситницька Анна Костянтинівна (Тел.: +38 (093) 833-03-22)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

