
протокол лъ 29

засiдання HayKoBoi ради Наuiонального фонду дослйжень Украiнп
(нФду)

Мiсце проведення: у зв'язку з карантином
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбува€,гься

22 жовтня 2020 року

та рекомендованими
в лис,ганцiйнiй формi

шляхом аудiо/вiлео конференцiТ iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Ресстрачiя членiв науковоТ ради (далi - НР) проволиться онлайн шляхом
при€днання до аулiо/вiлео конференцiТ (кiлькiсний склад НР - З0 осiб).

За результатами ресстрацii на засiданнi присутнi 22 члени HayкoBoi ради
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше лвох
третин вiд загмьноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоТ ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.

Члени HayKoBoi ради:
Боречький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.И., Гончарук
А.Г., .Щорошенко А.О,, Жаботинська С.А., Зажигалов В.О., Kicb О.Р., Колотiлов
С.В., Конлратюк С.Я., Костючеttко IO.B., Кочубей А.Н., Лебовка М.[., Найдюк
Ю.Г,, Носич О,Й., Павличенко А.В., Прiхна Т.О, Скок М.В., Солдаткiн О.П.,
Шакун B.I.

Представники дирекцii НФ{У:
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;
Андрущенко В.Б. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з
природничих i технiчних наук, математики та iнформатики управлiння
забезпечення грантовоi пiдтримки.

l. Про tlоточний стан справ,
ДоповЬачi: Гfбар ('.1.

2. Про ухвалсння рitltення шоло ltалаlttlя гранr iB псреможцям KoHKypciB.

,tЬповk сlчi, l'убар (',l

3. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic проItозицiю розlIочаtи засiлання зi схва:Iсння поря2lку
денного.

Голосування: <зо - 22; ((проти)) - 0 ;<утримались> - 0.

Заперечень у членiв НР пемас, Ilоря]lок ILеlll|ий схва]Ilо€ться олногоJlосно.

Розшял rtи,гаltь trоря,tlку,денного:

1. Перше ппl,анIlя порsllку деппоfо - <Про поточний с,ган спраl])),

СJIУХАJIИ:
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Губар C.I. лоповiв, що станом на сьогоднi науковою радою ухвалено рiшення
про надання грантiв 5l переможцю KoHKypciB (першиЙ конкурс - 20 договорiв;
ДРУГИЙ КОНКУРС - З l договiр) i це дуже мало. Така ситуацiя спонукала лирекчiю
шукати iншi шляхи дJIя прискорення процесу укладення логоворiв. Пiсля
проведення декiлькох консультацiй дирекцiею НФ[У було прийнято рiшення
про проведення дJIя грантоотримувачiв вебiнару iз роз'яснення оформлення
договору i додаткiв до нього. Пiд час вебiнару грантоотримувачам також
запропоновано самостiйно перевiрити своТ договори на вiдловiднiсть yciM
вимогам та для прискорення lliлписання договорiв rtалiслати договори у
електронному i паперовому виглялi. При цьому було зазначено. що дирекцiя
приймас договори з TepMiHoM виконання робiт у дiапазонi вiд 1,5 до 2,5 мiсяцiв.
В обговореннi взяли участь: Носич О.Й., Солдаткiн О.П., Яценко Л,П.,
Жаботинська С,А., Лебовка M.I., Губар C.I., Зажигалов В.О.
За результатами обговорення вирiшили пiлтримати рекомендацiю дирекцiТ
НФДУ до керiвникiв проскr,iв: лля прискореllня прочесу пiлписання договорiв
при можливостi надсилати разом з електронним iпаперовиЙ BapiaHT договору,

Губар C.I. повiдомив, що надiйшла попередня iнформацiя про те, що дого8iр за
пiдписом Голови НФ.ЩУ заре€стровано в Казначействi, офiцiйна вiдповiдь буде
завтра.
Запропоновано наведену iIrформацiю взяти до вiдома.

2. !руге питання порядку денного - <Про ухвалення рiшення щодо надання
грантi в лереможuям KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв про 4 договори за конкурсом <Наука для безпеки людини i
суспiльства>, якi винесено дирекцiею НФ{У до розгляду науковою радою:

Бюджет скоригований KoMiciclo вiдповiдного конкурсу.,Що зазначеного
договору надано yci супровiлнi документи (ловiлка з основного мiсllя роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(проrокол ]Ф 2l) про загвердження резулыатiв конкурсу. lrерелiку проскгiв, llto
рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот лiдтримки Фонлу та обсягiв
iх фiнаrrсування за конкурсом <Наука для безлеки ;lюдини i суспiльства,.
Також ло зазначеноlо логовору додасться лист за пiдписом керiвника установи
грантоотримувача з обlрунtуванням шоло лоцiльносri внесення зMiH до
кошторису, а саме: збiльшення за статтею витрат <Матерiали) за рахунок
видалення стат-ri (вiдрядження) i зменшення статгi <непрямi витратич та

Ns Ресстрацiйний Науковий Назва про€кту

] 2020,0l/0266 Iса€в

.Щмитро
Сергiйович

Вплив периферичвих нейрофiзiологiчних
механiзмiв дихання на гострий
респiраторний дистрес_сипдром: роль
рецепторiв транзiснтного потепцiалу
(TRP), опiоiдних (MOR) та
канабiноiлних (СД) рецепторiв

Iнститут

фiзiологii iM.
о.о.
Богомольця
НАН Украiни



з

зменшення витрат за с.гаттсю (Спеllуста,tкування)) (ltеренесення леяких
закулiвеttь на 2-й Етап).
Запропоновано налати граrrг зазначеному переможцlо конкурсу.
В голосуваннi в,}яJIи участь 2l члсн на1 ковоI рали.
Голосування: <за> -20; <проти> - 0; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдноt.о конкурсу. [о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згола, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiл 16-17 вересня
(протокол Nч 2l ) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку проектiв, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>.
такох до зазначеного договору додасться лист за пiдписом наукового
керiвника проекту з обrрунтуванням внесевня змiн до кошторису витрат у
зв'язку зi скороченням TepMiHiB виконання проекту.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу,
Голосування: <<за>> -22| <проти> - 0; (утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

лнии договl

Бюдхет скоригований комiсitю вiлповiлного конкурсу. flo зазначеного
договорУ надано yci супровiлнi документИ (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансуванttя вiдповiд"о до рi-.r"я
науковоi рали Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(лроIокол JtI" 2l ) llpo ]атверлження рез)льгагiв конкурсу. перелiку просктiв. шо
рекоменлуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонлу та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <[IayKa лля безпеки людини i суспiльстваr. Змiни
до кошторису ви,грат поt одженi науковою радою на минулому засiданнi.
запропоновано надати грант зазначсному переможцю конкурсу.

о зIл п ено наступний договiо:
2020,0l ., Наука дrя безлеки люди н и i сусп iльс l Bau

Ресстрацiйний НауковиЛ
керiвник

На]ва проскту

2 2020,0]/0]0l Кучук
Микола
Вiкторович

Бiосиятез в рослинах
рекомбiнаятних фармацевтичних
бiлкiв. якi лротилiють поtrlиренню
леяких iнфекttiйних захворювань
вiрусного та бактерiального
походженпя

Iнститут
клiтинноi бiологii
та геветичноi
iHжeHepii НАН
Украiпи

2020.0l "Наука шя безпски людини icycпirtbcrBal
tlауковий керiвя к

Дослiдження iмуногенних
властиsостей протеiнiв Kopoнaвipycy
SARS-CoV_2 як основа для
розроблення вакцини проти
covlD l9

2020.0l/0]22 колибо
Денис
Володимирович

IнстиDп бiохiмii
iM, о,В, Палладiна
НАН Украiни
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Голосування: <<за>, -22|, ((проти>) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято,

с,гавлено нас нии,цоговl

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсuя роботи,
iнформована згола, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Л! 2 l) про затвердження рсзульта,riв конкурсу. перелiку просктiв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовот пiд,гримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>.

В голосуваннi взяли участь 2l член науковоi рали.
Голосування: кзо - l9; <проти> - 0; <утримались> - 2.
Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати гранти чотирьом переможцям конкурсу <Наука лля
безпеки людини i суспiльства> з обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiдхень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол М 2l ) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв. що
рекомендуються до реа.liзацiТ за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом (Наука для безпеки людини iсуспiльства> та з
урахуванням наданих обфунтувань:

2020.0l <Наука для безлеки людини i суспi:tьства>
Ресстрацiйний

2020,0l/0546 €фименко
Тетяна
IBaHiBHa

Фiскальна та монетарна безпека
нацiональноi економiки в

умовах глоба,,rьних викликiв i
загроз. пов'язаних з пандемiсю
CovlD-l9

,Щержавна навчально-
наукова установа
<Академiя фiнансового
управлiння>

2020.0J <Наука:rля безпеки людини i суспiльства>
Назва про€кry Науковий

l 2020-0l/0266 Iнститут

фiзiологii iM.
о.О. Богомольця
НАН Украiни

Вплив периферичних
нейрофiзiологiчних механiзмiв
диханпя ва гострий респiраторний
дистрес-синдром: роль рецепторiв
,гравзi€нтного потенцiму (TRP).
опiо'iдних (MoR) та канабiноiдних
(СА) рецепторiв

IcacB

Дмитро
Сергiйович

2 2020.0l /030l Iнститлт
клiтинпоi
бiологiт та
генетичноi
iнжеяерiТ НАН
УкраiЪи

Бiосинтез в рослинах
рекомбiнантвих фармацевтичних
бiлкiв, якi протидiють поширенню
деrких iнфекцiйних захворювань
вiрусного та бактерiального
походженвя

Кучук

Микола

Вiкторович

з 2020,0I/0]22 lнститут бiохiмiТ
iM. о.В, гlмладiна
НАН Украiни

f{ослiдження iмуногснних
властивостей протеiнiв KopoHaBipycy
SARS-Cov-2 як основа дlя
розроблення вакчини trроти covlDl 9

Колибо

Денис

Володимирович

Науковий | Harвa про€кry



2020,0l/0546 ,Щержавна
навчiцьно_
наукова

установа
(Академiя

фiнансового

€фименхо
Тетяна
lBaHiBHa

Губар C.l.
провiдних

Фiскапьна,l,а монетарна безлека
нацiона,,lьноi економiки в умовах
глобальних Rикликiв i загроз.
пов'язаних з пандемiсю COVID-l9

ДОПОВiв про 9 договорiв за конкурсом <l1iдтримка дослiджень
та молодиХ учених), якi винесенО дирекцi€Ю НФДУ до розгJlяду

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiлного конкурсу. До зазн.а"."ою
договору надано yci супровiднi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi раДи Нацiонального фонду лосJriджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол Л! 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку проектЬ, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiвii фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених).
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) - l8; ((проти)) - l; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного *о"*ур"у. До a*-.""rй

на

Бюджет

договорУ надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсuя роботи,
iнформована згода, обrрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до pi-""n"
науковоi ради Нацiонмьноio фонду лослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол Nч 2I} про загвердження резульгатiв конкурсу. лерелiку просктiв, що
рекомендуються ло реалiзачii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонлу та обсягiвii фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих

ковою радою
2020.02 "Пiдтр"*rка доспйжйi профнЙ ,а молод,r ени*"

керiвник
2020.02/0з l0 Il Iи шк;Ilа

Марiя
I lавлiвrrа

Хмаро opieнToBaHi системи
вiдкритоТ науки у навчаннi i

професiйному розвитку вчителiв

Iнститут iнформацiйних
тохнологiй i засобiв
навчання НАПн
Украiни

,що розгляду представлено наступний договiр:
2020.02 <Пiдтримка дослiдхень провiлних r.a молодих учених>

Науковий

2 2020.02/024I Корольов
lrор
Русланович

Еколiнгвiстичнi модуси
дискурсивного простору Украiни в
европейському лолiкультурному
континуумi

киiвський
наuiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

учених). Такох lto цього договору дода€ться обrрунтування за пiдписом
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наукового керiвника проекту щодо внесення змiн до cTaTTi витрат (Оплата
працi) у зв'язку зi скороченням TepMiHy виконання проскту,
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: <зы - 16; <<проти> - 3; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

{о розгпяду предстаыlено наступний договiр:

Бюджет скоригований комiсiсю вiдловiдного конкурсу. До зазначено.о
договору надано yci необхiднi документи (довiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згола, обrрунтування), обсяГ фirrансуваннЯ вiдповiдно ло jiшення
науковоi ради Нацiонаtьного фонду дослiджець УкраТни вiл 16-17 вересня
(проrокол Jф 2l) про заlвердження резульгагiв конкурсу. llерелiку просктiв. ulо
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом (пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)). Також до цього договору лода€ться обгрунтування за пiдписом
наукового керiвника проскту lцодо змiн до технiчного завдання та календарного
плану про€кту iз зазначенням, що Bci змiни в кошторисi погоджено iз планово-
фiнансовим вiддiлом та керiвництвом установи Грантоо,гримувача.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <зо - l 8; <<проти> - 0; <утримались> - 2.
Рiшення прийнято.

ляду цредставлено наступний договiр:
20?0.02 "Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих \чених,

1 2020 ,02l02,7 6 PyciH
Михайло
Юрiйович

Вплив розбулови
вiдновлюваноi енергетики у
стеловiй зонi Украiни на
герпетобiонтну фауну

киiвський зоологiчний
парк
загал ьнодер)l(ав но го
значення

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. До заз*"БЙ

До

договорУ налано yci необхiднi документИ (довiдка з основцого мiсця роботи,
iнформована згода, обIрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до iiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiл 16-17 вересня
(протокол Nл 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктЬ, що
рекомендуютьсЯ до реалiзацii за рахунок грантовОi пiдтримки Фонду та обсягiв
тх фiнансування за конкурсом uпiдrримка дослiджень провiдних та молодих
учених).
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l член науковоТ ради.

2020.02 <Пiлтримкl дослiджень провiдяих та мололих ччених))
|Ре{страUiйний
| номер просктl 

]

Науковий
керlвник

Назва про€кту

] 2020,02/00Iб Рошаль
Олександр
.Щавидович

Iндикатори на ocHoBi похiдних
хромону для флуоресцентного
визначення аmивностi Р-глюкозидаз

Харкiвський
нацiонмьний
унiверситет iMeHi
В.Н. Каразiна
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l'олосування: <за> - 19; ((лроти) - l; <утримались> - 1 .

Рiшення прийнято.

о гл ставлено настулнии договlр:
2020.02 <Пiдтримка лослiджень провiдних та молодих учених))

Ре€страцiйний t{ауковий Назва проскту

5 2020 .02l022з Погребнrк
Олександр
Дмитрович

Персонмiзованi бiоiнженернi скаффолаи
для остеохондральноi регенерацi'i.
отриманi методом адитивного
sиробництва з локращеними
sластивосT,ями lloBepxHi

Сумський
лержавний
унiверситет

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдноlrо коtlкурсу.,Що зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
Hayкoвoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17 вересня
(протокол N9 2l } про затвердження результатiв конкурсу. перелiку проскriв. що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiл,гримки Фонду та обсягiв
Тх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)). Також до зазначеного логовору дода€ться лист за пiдписом наукового
керiвника про€кту з обrрунryванням щодо закупisлi iншого слецустаткування в
2020 роцi.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: (за) - 1 6; ((проти)> - 3; <утрима..rlись> - 1.

Рiшення прийнято.

о розгляду представлено наст)
2020.02 <Пiдтримка дr

/пнии логовID:
)слiджень провiдних та молодих }лlенихD

Ре€страцiйний Науковий
кеоiвник

6 2020.02/0lз l Бiлий
ростислав
Олександрович

l|eHTp дослiдження ролi
нейтрофiльних позаклiтинних
пасток у виникненнi
тканинних патологiй in vivo

львiвський
нацiонмьний
медичний унiверситет
iмеяi!анила
Галицького

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. [о зазначеного
договору надано yci необхiднi документи (ловiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до рiшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол Nrl 2l) про затвердження реtульlаliв конкурсу. перелiку лросктiв. що
рекомендуються ло реалiзачii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених). Також до цього договору дода€,гься обrрунryвання за пiдписом
наукового керiвника проскту щодо змiн ло каленларного плану виконання
проекту iз зазначенням, шlо Bci змiни погоджено iз планово-фiнансовим
лiдроздiлом та керiвницr,вом установи I'рантоотримувача.
Залрогtоновано надати грант зазначеному лереможцю конкурсу.
В голосуванtti взяли участь 20 членiв науковоТ ради,
Голосування: (зD - l8; (проти) - l; кутримались> - 1.



Рiшення Ilрийнято.

едставлс}lо пнии договl

Тiазолiдинони з
полiфармакологiчними
властивостями: молекулярний
дизайн, синтез та механiзми дii
протиракових! лротизапальних та

Бюджет скоригований комiсiсю вiдпо"iднЪБ коr*урrylо з*"u"е*-
договору надано yci необхiлнi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдпо до jirt,t"r""
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни вiд 16-17 вересня
(протокол Nl 2l) про затвердхення результатiв *o"*ypiy, перелiку просктЬ, що
рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <I1iдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)). Також до Цього договору додасться лист за пiдписом наукового
керiвника проскту з обrрунтуванням змiн до кошторису витрат та календарного
плану виконання про€кту на 2020 piK iз зазначенням, що Bci змiни погоджено iз
планово-фiнансовим ltiдрозлiлом та керiвництвом ус,ганови Гран rоотримувача.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2l члеlr HayKoBoi рали.
Голосування: (за) - l9; (проти) - l; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

сгавлеl.tо нас нии договl

2020.02l0244

договорУ надано yci необхiднi локументи (довiдка з основного мiсця роботи,iнформована згоДа, обгрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно ло рiшення
науковоТ ради Нацiона_льного фонду дослiджень Украiни вiл l6-17 вересня
(протокол Nл 21) про за.гвердження результатiв конкурсу! перелiку просктi", що
рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок гранr.овоi пiдтримки Фонду та обсягiв
ix фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджен; провiдних та молодих
учених)),
3апропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: (зо) - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

202g.02 <Пiдтримка доЙЙiЙъ пров-,лних та молодих учецих)
Назва проскг) I Установа

Ре€страцiйний Науковий

2020.02/00з5 Лесик
Роман
Богданович

львiвський
наuiональний
медичний
унiверситет iMeHi

Данила Галицького
моз Укратни

2029.02 "Пiд l римка Дослiо*"нь провiлних ri молоаих 1"енихu
Ре€страцiйний Назва про€кту

Тукало
Михайло
Арсентiйович

Вплив непротеТногенних аналогiв
лейцину на лейцин-залежнi
сигнальнi шляхи mToRcl у
клIтинах людини

Iнститут
молекулярноТ
бiологii i генетики
НАН УкраТни



гл II тавлено н IIнии логовl
2020,02 ,,Пiлтримка дослiджень провiлниI la мололих учених,

Ресстрацiйний Ilауковий KepiBHпK На]ва про€кту

9 2020.02l0 |20 Корновенко
Сергiй
Валерiйович

Аграризм: селяноцентричний

феномен YKpaiHcbKoi революцi?l9l7 l92l рр.

Черкаський
нашiональний

унiверситет iMeHi
Богдаllа
хмельниuького

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу, До заз".а"ело-
договору надано yci необхiднi документи (довiдка з основцого мiсця роботи,
iнформована згода, обIрунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до 

'iшення
науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраiЪи вiд 16-17 вересня
(протокол Л! 2l ) про затвердхення результатis конкурсу, перелiку просктiв, що
рекомендуютьсЯ до реаJIiзацiТ за рахунок грантовоТ пiдтримки Фонду та обсягiв
тх фiнансування за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених)).
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член науковоТ ради.
Голосування: (зD - l9; (проти)) - 0; <утримались> - 2.
Рiшення прийнято.

УХВдЛИЛИ: надати гранти таким переможцям конкурсу <Пiд,гримка
дослiджень провiдних та молодих учених) з обсягом фiнансування вiдповiдно
до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд 16-17
вересня (протокол Ns 2l ) про затвердження результатiв конкурс}. перелiку
про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ пiдтримки
Фонду та обсягiв ТХ фiнансуваннЯ за конкурсоМ <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених) та з урахуванням наданих обrрун,lувань:

2020,02 "Пiдгримка дослiджень провЙних ,га молодих lKHж"
Ре€страцiйний Назва про€кту llауковий

(ерiвник
l 2020,02/03l0 Iнститут

iнформацiйвих
технологiй iзасобiв
навчання НАПН
Украiни

Хмаро opieHToBaHi системи
вiдкритоТ науки у навчаннi i
професiйному розвитку
вчителiв

шишкiна
Марiя
павлiвllа

2 2020 ,02l0241 киiвськи й

наuiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Еколiнгвiстичнi модуси
дискурсивного простору
УкраТни в свропейському
полiкультурному континччмi

Корольов
Iгор
Русланович

] 2020.02100lб Харкiвський
наuiональний
унiверситет iMeHi
В ,Н. Каразiна

lндикатори на ocHoBi похiдних
хромону для флуоресцентного
визначення активностi Р
глюкозидаз

Рошаль
Олександр
Давидоsич

4 2020 .02/02? 6 киТвський
зоологiчний парк
загальнодержавного
значення

Вплив розбуаови
вiдновлюваноi енергетики у
степовiй зонi Украiни на
герпетобiонтну Фачнч

PyciH
Михайло
Юрiйович

5 2020 .02/022з Сумський держа|tний
унiверситет

Персоналiзоsанi бiоiнженернi
скаффолди,аля _

Погребняк
Олександр



остеохондрал ьноi регснерацii.
отриманi методом адитиsвого
виробництва з покращеними
властивостями ловеDхнi

.Щмитрович

2020.0210iз I львiвський
нацiональний
медичний унiверситет
iменi,Щанила
Гм ицького

I{eHTp лослiдясення ролi
нейтрофiльних позаклiтинних
пасток у виникнсннi тканинних
латологiй iп vivo

Бiлий
ростислав
Олександрович

2020.02/0035 львiвський
нацiональниЙ
медичний унiверситет
iменi,Щанила
Галицького МОЗ

Тiазолiдиrrоrrи з
поJliфармакоjlогiчпими
аластивостями: молскулярний
дизаЙн. синтез'га механiзми дii
протиракових. про,t.изапаJlьних
та протимiкробних засобiв

Лесик
Роман
Богданович

2020 ,02l0244 Iltсти,гут
молекулярно1 бiологiТ
iгенетики НАн

Вллив непротеiногенних
аналолiв лейцину па лейцин-
залежнi сигнальнi lпляхи
mToRcl у клiтинах людини

Тукало
Михайло
Арсентiйович

2020.0210l20 Черкаський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Богдана
хмельниttького

Аграризм: селяноцентричний
феномен Украiнськоi революцiil9l7 l92l рр.

Корновенко
Серлiй
Валерiйович

Губар C.I. повiдомив, що за KollKypcoм (Пiдтримка досJliджеtrь провiдних та
молодих ученихr> }la сьогодпi € ще чотири договори, в яких наведенi обсяги
фiruп:rт_ч" на 2020 piк у розмiрах меIIших за зат;ердженi рiшенням HayкoBoi
ради НФДУ вiд 16-17 вересня (протокол Ns 2l) за результ;тами зазначеного

iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вlдповlдас затвердхеному; затверджений - 449,55 тис. IpH.; бюджет в договорi
-.448,91 тис. грн.; рiзниця 640грн. Також до догов;ру додаеться лист за
пиписоМ науковогО керiвника про€кту З обrрунтуванням щоло змiн обсяry
фiнансування про€кту з виконанIlя наукових дослiджень i розробок на 2020 piK
iз зазначенням, що yci вказанi змitrи погодженi iз r,пано"о-6iнансовим вiдцiлом
та керiвничтвом установи грантоотримувача
в голосуваннi взяли участь 2l член науковот ради.
Голосування: (зD - 18; (проти) - 3; (утримались) - 0.

ухвАлили; надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень I]ровiдних та молод;х учених> КЙiЪськомунацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченiа, проект (HoBi

с
2020.02 (IIi мка дослlджень л

Ре€страцiйний Назва про€кту Наукоsий

l 2020,02/007I Киjвський нацiональнЙ
унiверситет iMeHi Тараса
Шевченка

HoBi функцiональнi матерiали
дл, вилучення i утилiзацij
со2

Домасевйч
Костянтин
валенr,инович
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функцiональнi матерiали для вилучення i утилiзацiТ
2020.021001 I (науковий керiвник !омасевич К.В.)
2020 piK - 448,9l тис. грн.

СО2> реестрацiйний номер
з обсягом фiнансування на

договору надано yci супровiлнi документи (ловiлка з основного мiсuя роботи,
iнформована згола, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - |64з,41тис. грн.; бюджет в договорi
- 746,77 тис. грн.; рiзниця - 896.70 тис. грн. 1'акож до договору дода€ться лист
за пiдписом наукового керiвника про€ктуl начальника планово-фiнансового
вiддiлу та ректора Львiвського нацiонального унiверситету iMeHi IBaHa Франка з
обrрунтуванням щодо змiн обсягу фiнансування про€кту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK,

В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: <за> - l6; <проти) - 2; <утримались> - 2.

ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтуванпя переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Львiвському
нацiональномУ унiверситету iMeHi IBaHa Франка, проскт <Просторовi межi
украiнського cBiTy: комплекс уявлень та Тхня реалiзацiя в ранньомодернiй
YKpaiHi (XVI-XVIII ст.)> ресстрацiйний номер 2020,0210059 (науковий керiвник
Заяць А.С.) з обсягом фiнансування на 2020 piK - 746,77 тис. грн.

Бюджет не кориryвався комiсiсю вiдпо"iдrоiЪ кЙ*урсу. JБ-йiа "БЙ

етlи логовlD:
2020.02 <Пiд имка лослlджель провlлних ,га молодих

2020.02/0l7l

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. До зазначrcною

До

доl'оворУ надаttо yci супровiлнi докумептИ (ловiдка з основного мiсця роботи,
iнформована зrода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вlдповlдае затвердженому: затверджений l 328,998 тис, грн.; бюджет в
договорi 831,934 тис. грн.; рiзниця _ 497,064 тис. грн. Такtlж до договору
ДОДа€ться лист за пiдписом наукового керiвника про€кry з обrрунтуванням
щодо змiн обсяry фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i
розробок на 2020 pik iз зазначенням, що yci вказанi змiни погодженi iз планово-
фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.

глядч п
20

Ре€стацiйний Науковий керiвялк Ilазва ilро€кту Установа

2020.02l0059 Заяць
А"дрiй
€вгенович

Просторовi межi украiнського
cBiTy: KoMlT.lteKc уявлень,га jiня
реалiзаlliя в ранньомолернiй
yKpaTHi (XvI_XvlII ст.)

львiвський
нацiонмьний
унiверситет iMeHi
|вана Франка

Назва про€кту

Iнститут зоологii
iM. I. I.

Шмальгаузена
НАН Украiни

KyuoKoHb
Юлiя
костянтинiвна

Розробка наукових засад комплексного
монiторингу та загроз поширення
iнвазивних видiв риб рiчковою
мережею i перехiдними волами
Украiни (на ocHoBi паразитарних,
лопуляцlиних l генетичних
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В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (зa> - l8; (проти) - 1; <утримались> - l ,

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого об4рунтування перемохцю
коЕкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та моJlодих учених) Iнституту
зоологii iM. I. I. Шмальгаузена НАН Украiни, проект <Розробка наукових засад
комплексного монiторинry та загроз поширення iнвазивних видiв риб рiчковою
мережею i перехiдними водами УкраiЪи (на ocHoBi паразитарних, популяцiйних
i генетичних MapKepiB)> ре€страцiйний номер 2020.02/Ol7l (науковий керiвник
KyuoKoHb Ю.К.) з обсягом фiнансування на 2020 piK _ 83 t,934 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. До зазначенЬБ
договору налано yci супровiлнi документи (ловiлка з основного мiсчя роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг ви,трат, зазначений в договорi, не
вйповiдас затвердженому: затверджений - 860,0 тис. грн.; бюлжет в договорi -
774,0 тис, грн.; рiзниця - 86,0 тис. грн. Також до договору дода€ться лист за
пiдписом наукового керiвника проскту, керiвника фiнансового лiдроздiлу та
лроректора з науковоi роботи Начiонального унiверситету <Львiвська
лолiтехнiко> з обгрунтуванням змiн обсяry фiнансування про€кlу з виконання
наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.
В голосуваннi взяли участь 2l член науковоi ради.
Голосування: (за) - 20; (проти) - l; <утримались> - 0.

ухвдлили: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)
Нацiонапьному унiверситету <Львiвська полiтехнiкоr, проскт <Розробка
комплексноi технологii отримання та використання субстратiв на ocHoBi
органовмiсних вiдходiв i природних сорбентiв для потреб бiологiчноi
рекультивацiТ та ремедiацii техногенно порушених земель) ре€страцiйний
номер 2020.02/0l77 (науковий керiвник Мальований М.С.) з обсягом
фiнансування на 2020 piK - 774,0 тис, грн.

Губар C.I. ДОпоВiв про договiр за конкурсом <Наука для безпеки людини i
суспlльстваl>, в якому наведено обсяг фiнансування на 2020 piK у розмiрi

2020.0l <Наука лrя безпеки людини
Назва про€кту

о гл лре]lставлеIlо ч и договlр:
2020.02 "Пiдrримка лосл!!кень првiдних га молодих ученихD

Науковий

1 202о ,02l0l7,7 мальований
Мирослав
степанович

Розробка комплексноI технололiТ
отримання та викорисlання субстратiв на
ocHoBi органовмiсних вiдхолiв i лриродних
сорбентiв для потреб бiологiчноi
рекультивацiТ та ремедiацii техногенно
порущених земель

на!iональний
унiверситет
<Львiвська
полiтехнiка>

Ресстрацiilний Науковий

2020.0l/0217 ентарiй плаryрання
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IIатмiя
!мигрiвна

лiлзсмпоi iнфрасгруктури 1,ехнiчний
великих MicT для забезпечення | унiверситет Украiни

(киiвський
полiтехнiчний
iнститlт iMcHi Iгоря

мiнiмiзацiт екологiчних i
техногенних ризикiв
урбанiстичного простору на
ocHoBi системноi метолололii

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного коrкурсу. До a"***r-"
договорУ надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обфунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вlдповlдаС затвердженому: затверджений - 1222,764 тис. грн.; бюджет в
договорi _ 702,5l тис. грн.; рiзниця 520,254 тис. грн, Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника проскту з обгрунтуванням
щодо залучення додаткового спецiалiста, що був зазначений в заявцi (без
прiзвища).

В голосуваннi взяли участь [9 членiв HayKoBoi рали.
Голосування: (за) - 15; <<проти>> - З; <утримались> - [.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обгрунтування lrереможцю
конкурсу <Наука для безпеки людини iсуспiльства> Нацiональному технiчному
унiверситету УкраIни <Киiвський полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря
Сiкорського>, проскт <Iнструментарiй плануванНЯ пiдземноi: iнфраструктури
великих MicT для забезпечення мiнiмiзацii екологiчних i техногенних ризикiв
урбанiстичного простору на ocHoBi системноi методологiЬ) ресстрачiйнийномер 2020.0210247 (науковий керiвник Панкратова Н.[.) з обсягом
фiнансування на 2020 piK 702,5l тис. грн.

Губар C.I. запропонував науковiй радi на сьогоднiшньому засiданнi ще
розглянути по одному проблемному про€кту по кожному конкурсу та доповiв
про такий про€кт за конкурсом <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих
учених):

,Щерэюавна науково усmанова < Науково- mехнолоziчнuй KoMfTleKc < I нс mumуп
монокрuсrпалiв> НДН YKpai:Hu>, проскm < Полiфармакофорнi орZанiчнi сполукч
на ocHoBi пепmudомiмеmuкiв па анельованttх бензоdiазепuнiв>, рееспрацiйнuй
номер 2020.02/0023 (науковuй KepiBHuK Чебанов Ваценпuн Днаmолi овчч),
Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного KoнKypcyl обсяг фiнансуваllня
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фондУ дослiджень Украiни
вiд lб-l7 вересня (протокол N9 2l) про затвера*"ння результатiв *оr*ур"у,
перелiку проектiВ, Що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за *онкур"о" uПйтр""*а
дослiдженЬ провiдниХ та молодиХ учених). KpiM заявленого у з:rявцi
обладнання було зазначено позицii, якi не наявнi у запитi в явному виглядi, але
с необхiдними складовими iншого обладнання, що cToiib у планi закупiвель,
або необхiднi для виконання планових синтетичних робiт i пiдготовки зразкiв
для вимiрювання фiзико-хiмiчних характеристик, виконання спектральних
дослiджень та анал iзy мембранотропнот активностi.

За результатами обговорення наукова рала погодила зазначенi в договорi змiни
та запропонувaлла винести зазначений договiр на наступне засiдання.
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Губар C.I. доповiв про проблемний про€кт за конкурсом ((Наука для безпеки
людини i суспiльства>:

нац io нмь нuй пехн iчн uй ун i ве рсuпеm ykpaii Hu к ku| в с ькuй полimехн i чнuй
iнсmumуп iMeHi Izоря cikopcbkozo> проекm <llнmелекmуа,tьнi моdелi i мепоdч
вuзначення. iHduKamopiB )еzраdацii' земель на ocHoBi супуtпнuковuх daHuxll,
р_е_еспрацiйнuй номер 2020.01/0273 (науковuй KepiBHuK 

' 

Шелесmов AHdpii
Юрiйовuч).
пiд час перевiрки про€кту з'ясувалося, що склад виконавцiв зазначеного
проскту збiгасться зi складом виконавцiв iншого проекry. Проблема полягае в
часi, який буде витрачатися на виконання одночасно декiлькох просктiв,
враховуючи що Bci виконавцi працевлаштованi iмають виконувати роботу за
основним мiсцем роботи. Ще одна проблема це розмiр заробiтноi плати за
про€ктами.
яценко Л.п. запитав, чи погоджено кошторис зrlзначеного проскту з
фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установи грантоотрмувача. !ляФонду головне, щоб виконувалась умова конкурсу - у рамках про€кту
максимальна щомiсячна оплата працi наукового керiвника та кожного
виконавця не повинна перевищувати l0 мiнiмальних заробiтних плат в YKpaiHi,
встановлених на початок року, в якому здiйснюеться вiдповiдна виплата.
В_ обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Губар C.I., Захигалов В,О.,
Жаботинська С.д,, Борецький Ю.Р., Солдаткiн о.П., Fiосич о.Й.
За результатами обговорення дирекцiя НФДУ попросила надати Тй додатковий
час для з'ясування правових пiдстав цодо прийняття остаточного рiшення по
зазначеному проскry.

3. Третс питання порялку денного - <Рiзне>.
ВiльчинськиЙ С.Й. звернув увагу членiв HayKoBoi ради на те, що сьогоднi в(дзеркз"ri тижня>> вийшла стаття молодого вченого з критичною оцiнкою
роботи Фонду, яку можна вважати накJIепом у бiк Фонду, Прп ц"о"у вiдмiтив,
що в зазначенiЙ cTaTTi Фонд обвинувачусться у пiдробцi результатi; конкурсу
та запропонував не мовчати, а вiдреаryвати на статтю.

.Щорошенко А.О.. Прiхна 1'.О..
[Jосич о.И,. Вiльчинський С Й

за результатами обговорення Яценко Л.п. запропонував пiсля закiнчення
процесу пiдписання договорiв домовитись з <щзеркальм тижняr> або iншим
виданням про написання cTaTTi, краще у формi iнтерв'ю про результати роботиФонду.

питання порядку денного вичерланi, наступне засiдання плану€ться
провести 26 жовтня 2020 року. Засiдання оголошусться завершеним.

В обговореннi взяли участь: Яценко JI.П.,
Жаботинська С.А., Зажигалов В,О., Скок М,В.,

Голова НР Л.П. Яценко

Секретар НР Т.М. КосячкirrаAz",//
lJ


