ПРОТОКОЛ №1

засідання Організаційного комітету 3-го Конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських проектів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та
техногенної безпеки з оцінювання винахідницьких і раціоналізаторських
проектів і робіт та визначення проектів і робіт для участі у другому –
фінальному (очному) етапі
від 26.09.2016
м. Київ
Засідання проводив Голова оргкомітету Євдін О.М.
Присутні:
Заступник голови оргкомітету Коваленко В.В.
Заступник голови оргкомітету Борис О.П.
Секретар оргкомітету Соколенко О.І.
Члени оргкомітету:
Нікулін О.Ф., Ніжник В.В., Огурцов С.Ю., Хижняк В.В., Жихарєв О.П.,
Сізіков О.О.
Порядок денний:
1. Доповідь голови лічильної комісії про результати оцінювання проектів і
робіт, що надані до участі у першому (заочному) етапі Конкурсу.
2. Затвердження проектів і робіт, що за результатами першого відбіркового
(заочного) етапу Конкурсу перемогли і допущені до участі у другому (очному)
етапі.
За результатами доповіді голови лічильної комісії та обговорення її роботи
організаційний комітет Конкурсу прийняв рішення:
1. Доповідь голови лічильної комісії взяти до відома.
2. Допустити (за результатами першого відбіркового (заочного) етапу) такі
проекти і роботи до участі у другому – фінальному (очному) етапі Конкурсу:
Номінація
«Удосконалення засобів цивільного та протипожежного захисту»
№

1
1.

Область,
установа,
заклад
2
Черкаський інститут
пожежної безпеки
імені Героїв
Чорнобиля

Назва роботи

3
«СІПОРІЗ» - пристрій безпечного
перерізання проводів під
напругою

ПідсумкоРезультат
ва оцінка відбіркового
(заочного
етапу)
4
5
45
1

2

1

2
Національного
університету
цивільного захисту
України

3

4

5

2.

Львівський
державний
університет безпеки
життєдіяльності

Удосконалення конструкції
рідинно-струминного ежекційного
насоса з метою застосування на
засмічених чи замулених
водоймах

44

2

3.

УкрНДІЦЗ

Cтвол пожежний ручний
пробивний універсальний
«Гарпун-1» (експериментальний
зразок)

42

3

4.

Національний
університет
цивільного захисту
України

Розкладна рятувальна драбина

40

4

5.

Головне управління
ДСНС України у
Дніпропетровській
обл.

Модернізація пожежного ствола
РСК-50

40

4

Номінація «Новітні технології, засоби цивільного та протипожежного
захисту»
№

Область,
установа,
заклад

Назва роботи

1
1.

2
УкрНДІЦЗ

3
Водний вогнегасний розчин з
цільовими добавками

2.

Національний
університет
цивільного захисту
України

3.

4.

ПідсумкоРезультат
ва оцінка відбіркового
(заочного
етапу)
4
5

48

1

Система підресорення
спеціального транспортного
засобу для перевезення
вибухонебезпечних вантажів

45

2

Львівський
державний
університет безпеки
життєдіяльності

Система протипожежного захисту
на базі домофона

45

2

Національний
університет
цивільного захисту
України

Тепловий пожежний сповіщувач

44

3

3

1
5.

2
Головне управління
ДСНС України у
Хмельницькій обл.
Аварійнорятувальний загін
спеціального
призначення ГУ
ДСНС України у
Хмельницькій області

3
«Метод підготовки пожежниківрятувальників «Вивчення
динаміки розвитку внутрішніх
пожеж - натурно-вогневі
тренування»»

6.

Національний
університет
цивільного захисту
України

Спосіб визначення динамічного
параметра пожежі класу В

4

5

43

4

39

5

3. Секретарю Організаційного комітету Конкурсу:
результати першого відбіркового (заочного) етапу Конкурсу розмістити на
сайті УкрНДІЦЗ;
підготувати листи на адресу установ і організацій, роботи яких стали
переможцями в першому етапі Конкурсу, та запросити авторів робіт для участі у
другому очному етапі Конкурсу;
підготувати листи-подяки на адресу установ і організацій, роботи яких взяли
участь в Конкурсі, але не були відібрані на другий етап;
провести комплекс заходів з підготовки до проведення другого (очного) етапу
Конкурсу.
Голова Організаційного комітету
Конкурсу, перший заступник
начальника УкрНДІЦЗ

О.М. Євдін

Секретар організаційного
комітету Конкурсу

О.І. Соколенко

