Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200795
Відкрита
Дата реєстрації: 13-09-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 1006360
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 5309.600
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

1089.000

2023

3165.500

2024

1055.100

2. Замовник
Назва організації: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38516849
Адреса: вул. Олеся Гончара, буд. 55-а, м. Київ, 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442023200
Телефон: 380442473178
E-mail: oper@dsns.gov.ua
WWW: http://www.dsns.gov.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Код ЄДРПОУ/ІПН: 43533709
Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Адреса: вул. Вишгородська, буд. 21, м. Київ, 04074, Україна
Телефон: 380444308217
Телефон: 380969905210
E-mail: idundcz@dsns.gov.ua
WWW: https://idundcz.dsns.gov.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обґрунтування метода розрахункової оцінки вогнестійкості огороджувальних конструкцій із скляними елементами

Назва роботи (англ)
Substantiation of the method for calculating the fire resistance of enclosing structures with glass elements

Мета роботи (укр)
Визначення закономірностей зміни параметрів теплових процесів та напружено-деформованого стану у скляних
елементах огороджувальних конструкцій в умовах теплового впливу пожежі як наукового підґрунтя щодо розробки
стандартизованих розрахункових методів оцінки їх вогнестійкості

Мета роботи (англ)
Determination of regularities of changes in the parameters of thermal processes and the stress-strain state in glass elements of
enclosing structures under the conditions of the thermal effect of fire as a scientific basis for the development of standardized
calculation methods for assessing their fire resistance
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: проект національного стандарту
Галузь застосування: дослідження та експериментальні розробки у сфері виробничих та технічних наук

Експерти
Андрієнко Микола Васильович (д. держ. упр., професор)
Слуцька Оксана Михайлівна (к. т. н.)
Михайлова Альона Вікторівна (к. т. н., с.д.)

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Обґрунтування метода розрахункової оцінки вогнестійкості
1

09.2022 04.2024

Остаточний звіт

огороджувальних конструкцій із скляними елементами та
розроблення проекту стандарту

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 81.92.31
Індекс УДК: 614.841.1

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Волянський Петро Борисович (д. держ. упр., професор)
Керівники роботи:
Ніжник Вадим Васильович (д. т. н., старший науковий співробітник)

Відповідальний за подання документів: Некора В.С. (Тел.: +38 (063) 734-83-21)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

