Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000104
Відкрита
Дата реєстрації: 08-01-2022
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: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7704 - власні кошти, кошти підприємств, установ, організацій, фізичної особи на виконання ініціативних робіт
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 22.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

10.000

2023

10.000

2024

2.000

2. Замовник
Назва організації: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571340
Адреса: вул. Клепарівська, буд. 35, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Телефон: 380671778187
Телефон: 380322330088
E-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Код ЄДРПОУ/ІПН: 08571340
Підпорядкованість: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Адреса: вул. Клепарівська, буд. 35, м. Львів, Львівська обл., 79007, Україна
Телефон: 380671778187
Телефон: 380322330088
E-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Обґрунтування адекватності спрощених методів випробування на базі науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки

Назва роботи (англ)
Justification of the adequacy of simplified test methods based on the fire safety research laboratory

Мета роботи (укр)
Розроблення стратегії впровадження в НДЛ ПБ обґрунтованого комплексу дослідження та випробування речовин та
матеріалів за показниками безпеки шляхом використання інноваційних механізмів оцінювання безпеки їх властивостей,
показників та параметрів.

Мета роботи (англ)
Development of a strategy for the implementation of a substantiated complex of research and testing of substances and
materials in terms of safety indicators in the Research Laboratory of Industrial Safety by using innovative mechanisms for
assessing the safety of their properties, indicators and parameters.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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
Галузь застосування: КВЕД L 75.25.0

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Літературний огляд. Вивчення предмету досліджень. Розроблення
концептуальної моделі впровадження стратегії розвитку в НДЛ ПБ
1

01.2022

01.2024

Остаточний звіт

методів випробування речовин і матеріалів на показники пожежної
безпеки на основі комплексної оцінки пожежної безпеки речовин і
матеріалів. Написання звіту.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62.01.92
Індекс УДК: 573.6.086.83:614.84, 614.84

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Кузик Андрій Данилович (д. с.-г. н., професор)
Керівники роботи:
Рудик Юрій Іванович (доц.)

Відповідальний за подання документів: Кирилів Ярослав Богданович (Тел.: +38 (032) 233-24-79)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

