
За результатами peccTpauii на засiданнi присутнi 22
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть
,гретин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

протокол л} 24
засiдання науковоi ради Начiоlrального фонду дослiлжень YKpaillll

02 жовтня 2020 року
мiсце проведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
протиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiЙ формiшляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного заб"зпеrеrня
Zoom.

реестрачiя членiв науковот ради (далi - Нр) проводиться онлайн шляхом
присднання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

члени науковоТ ради
участь не менше двох

Присутнi на засiданнi:

Голова науковоi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi.
Члени HayKoBoi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.А., Вiльчинський С.й., Гончарук
А.Г., [орошенкО д.о., IcacHKoB С.В,, Kicb о.Р., Колотiлов С.В., КондраiЙк
_С_ 

Я., К_о:rеи А.Н., Лебовка M.l., Лущак B.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г.,
Носич О.И., Павличенко Д.В., Прiхна Т.о., Скок М.В., Солдаткiн О.П., Шакун
B.l..

Представники дирекцii НФДУ:
Полоцька О,О. - виконавчий директор.

Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора.
Марушевська О.С. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки
дослiджень з соцiальних та ryманiтарних наук, т.в.о. секретаря НР.

Головуючий Яценко Л.П. BHic пропозицiю щодо внесення до Порядку денного
засiдання Нр додатковi питання, а саме розгляд заяв щодо звiльнення за
власним бажанням членiв НР Волошина Ю.В., i Лущака B.I., а також Розгляд
листа вiд Киiвського Нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса Шевченка вiд
01.10.2020 Ns 0l3/452 щодо надання дозволу на кореryвання обсяry
фiнансування на 2020 piK проскту 2о2о.о2/ооз2 <Керований транспорт
топологiчних збуджень в атомарних схемах дJIя квантових ceHcopiB та
квантовиХ систем обробкИ iнформацi'i't> (науковиЙ керiвниК , д.ф.-м.н.
ЯкименкО o.I.), зокрема щодо зменшення витрат у 2020 poui з 878,00 тис.грн.
ло 659,88 тис.грн.



Голосування: цзаr> -22; <проти> - 0; <у,тримались> - 0.

головуючий Яценко Л.п. запропонував розпочати засiдання зi схва.пення
запропонованого порядку денного:

2. Розгляд заяв щодо звйьнення за власним бажанням членiв Нр Волошина
Ю.В., i Лущака B.I.

.Щоповiдач : Яценко Л.П.

3. Про поточний стан справ.

.Щоповiлач:Полоuька О.О.
4. Про затверлження проекгiв .щоговорiв з граmоотримувачами,

{оповiдач: Полоцька О_О-
5. Про затверлжепня змiн дО сIqlгIаду У.rасникiв проскriв переможцiв

конкурсу НФ.ЩУ.

Доповйач: Яценко Л.П., Вiльчинський С.Й.
6. Розгляд листа вiд Киiвського Нацiонального унiверситеry iMeHi Тараса

Шевченка вiд 0l .10.2020 }l! 0l з/452 щодо надання дозволу на корегування
обсяry фiнансрання на 2020 piK проекry 2020.0210О32 <Керований транспорт
топологiчних збуджень в атомарних схемах дшI квантових ceHcopiB та
квантових систем обробки iнформацiiil (науковий керiвник - д.ф.-м.н.
Якименко 1.1.), зокрема щодо зменшення витрат у 2020 poui з 878,00 тис,грн.
ло 659,88 тис.грн.

Доповiдач: Яценко Л.П_
7. Рiзне.

Голосування: <ваr, -22: <проти> - 0; <у,rрима.лись> - 0.

заперечень у членiв Нр немае, порядок денний схвалено одноголосно.

Перел розглялом питань порядку денного Полоцька О.О, запропонува.гrа
розгJuIнути призначення Марушевськоi О,С. т.в.о, секретаря засйання НР вiд
02. жовтня 2020 року Nэ24 у зв'язку iз вiдпусткою секретаря НР Косячкiноi
т-м

Яценко Л,П. заrтропонував проголосувати на призначення .г,в.о. секретаря
засiдання НР вiд 02 жовтня 2020 року J,,lb 24 Марушевськоi О.С.

Голосування: <<за> - 22; <проти> - 0; <у.трима,rись> - 0.



Перше питання поряJrкУ денного: Розгляд заяв цодо звiльнення за
в.гlасним бажаннЯм членiв НР Волошина Ю.В, i Лущака B.L
СЛУХАЛИ:
ялелко Л.п. поiнформував про те, що на його iм'я надiйшло двi заяви, а саме
вй Волошина Ю.В. i Лущака B,L щодо звiльдення за власним бажанням з нР i
з.rпропонував пiдтримати кJIопотання Волошина Ю.В. i Луrrrака B.I. i
пiлготувати лист на Науковий Комiгет,

I_]e питання поставлено на голосування,

Голосування: кза>> - 22., (проти)) - 0 ; кутримались> - 0,

{руге питання порядку денного: Про поточний стан справ,
СЛУХАJIИ:
Полоцька О.О, поiнформувала присутнiх щодо стану з умаJlанням fоговорiв з
грarноотимувачzrми i звернула увагу на проблемнi питання, якi вишикають при
опраtдованнi цих .щоговорiв.

солдаткiн о,п. звернув увагу на те, що на Нр винесено
проекгiв ,Щоговорiв з грантооцlимувачам и,

незначнч кlлькlсть

Полоцька о.о. поiнформувала про те, що у зв'язку з тим, що Комiсiями
koHkypciB було скориговано бюджети просктiв виникltа значна кiлькiсть
проблем, д,ля вирiшення яких поцlебусться час, погодження, схваJlення
вiдповiдних рiшень. Також у зв'язку з тим, що з об'скгивних причин .Щоговори
не були ук.паленi 0l жовтня 2020 року виникла додаткова проблема щодо
внесення змiн до Кмендарних планiв проскгiв. Зазначенi проблемнi питання
потребують вирiшення i Дирекцiя НФДУ HaJl rиM працю€,

Трете питання порядку денного: Про затвердження проскгiв !оговорiв з
грантоотримувачами.

СЛУХАЛИ:
Полоцька О,О, поlнформуваJIа про те, що вiдповiдно до пункry З0 Поря,,tк}
KoHKvpcHoгo вiltбору la dliнансування Наrtiонаrьним фон,,ltlм ,loclli,цatcHb

] вlII(оllаllllя t laVl()Btl ослlдiкеIIь l )(rOK. затвеDдженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 27 грулня 2019 р. ЛЪ l l70 тiльки
пiсля ухвалення Фондом рiшення про надання гранry мiж Фондом i
переможцем конкурсу укладасться доI oBlp про виконання наукових лослiлlсень
i розробок. Ураховуючи зазначене на сьогоднiшнс засiдання Нр виносять rra
розгляд НР насrупнi проскти Договорiв. а [акох(додаIки до ни\

l) Проекг 2020.0l/0l8l Васильсва (конкурс <Наука для безпеки людини та
суспiльства);

2) ПроекТ 2020,02100,7 4 Кузьмiна (конкурС <Пiдтримка дослiдя(ень
лровlдних та молодих учених);



З) ПроскТ 2020.02./0097 /{зялсвич (конкурс <IIiдтримка дослiдженtлровiлних та молодих учених);
4) Проскт 2020,О2/О268 l.урчанiл (Kollкypc <Пiдrримка дослiдженьпровiдних та молодих учених).

По;Iоцька о. о. звепнула чваг
tJD <:_.,_,, " 

.у на Tel Iцо Дирекцiя НФlJУ могла би виlrести на

:,:::,"::::*:I:tB. _лр_оr 
е HayKoBi ксрiвники не Ilаl(аJ]и l]овiлку з мiсця роботи,б ,пlи Uчоts язково мас i])ти зазначено, Iцо це мiсце роботи с основIlим. Якприклад [lолоIlьКа О.О. rrривела сиr.уаtliю з lIIульгоlо й"поrо,п Феllоровичсм,

:iJ1::jiлY::]1ку з мiсця роботи, в якiй ,u.nu""no, *о шуr", u м.Ф. працюс вtllи ycTaнoвt, IIро.ге вона не € його осноllним MiclreM роботи. l.епер неЪбхiлно
l'.o"jl"uln рiIrrенltя,.що робити. Вiltповiлпо ло i",,yr"'"" uoprur"uro-npu"o""*
aKTtB, науковий ксрiвник проскгу ма€ працюl}а,l.и,ru o",ro"r,u, ,iau", рЪбоru "установi/органiзацiТ, з якою НФДУ уклалас лоl.овiр.
В обговоренi взяли участь Бородiна О,М., Вiльчинський С.Й., Лебовка M.l.,Прiхна Т.О., СолJlаткiн О.П..

Яценко JI.П. винiс питання
tIаведеним нижче про€кtам ,r" i:;::r"Т"",Т"ltя 

рiшення Лро наланнЯ ГранТУ

l) Проекr, 2020.0I/0]81 I]асильсва (KollKypc <llayKa для безпеки :lюдини тасуспillьства);
2) IlpOcKT 202.О.О2/007 4 Кузьмiна (Kol|Kypc <Пiдтримка лослiдженьпровiдних .га молодих учених);
3) ПРОскr' 2020.О2/0097 {зядсвич (конкурс <tIiд.гримка дослiджеtrьпровiдних та молодих учеltих);
4) Проскт 2020.0210268 Турчанiп (KollKypc <Iliлтримка дослiдженьпровiдних .га моло,l1их учсних);

I-олосування: <<за>> -22: <ltроr.и>>-0; ((у,l.римались), - 0.

УХВАJIИЛИ:
Нала'ги дозвi,:l IIа налаIIня граtl,tу наведеним IIижче IIросктам:

l) Проект 2020.01/0l8l I]асильсва (конкурс <IIаука лля безttеки люлиltи l.a
суспi:rьс,гва);

2) Проскт 2020,о2/0о7 4 Кузьмiна (конкурс <IIiлтримка дослiджень
провiдних та мо.llо2lих учених);

З) ПРОСКТ 2020,02/0О9? f]зя,цевич (конкурс <IIi:Lгримка дослiлжсньпровiлних та моlrодих учених);
4) ПРОСКr' 2020.0210268 Турчанiн (конкурс (lIiлтримка досjtIдженьпровi/tних .tа моJlодих учеIiих).

!-,t 
гюап заltроllоllував llP розI_1ян) lи i заlвсрлиrи насtупнi роз.яснення лляl раllтоотримувачlв. а саме <rфlя Bcix змiи обсягiв фiнаltсування, зокрема

}:,.'.lл"lIi 11l-ыtоtо обсягу фiнаtlсуванrtя llpo(Kt) }аlвердженого рiluенltяvпауковоI рали. часу закупiвель сl]еIlустаl.куванIIя та змiс,ry i часу викоtrаttttя



дослiджень 
_llада€,гься обlрунтуванliя за пiлI|исом наукового керiвниказагaUIыlим обсягом не бjлыrrс 2-х с,горittок, Зазttаченi " оЬгрунrуваннi зriн"MatoTb бу,ги rIоголжеtti iз llrrаrrово]фiнаtr"оuru uiпроaдiлом органiзацitгрантоотримувача та керiвником усI.анови-грантоотримувача.ll

В обговоренi взяли участь Бородiна О.М., Вiльчинський С.Й., Солдаткiн О.П.,!орошенко А.О., Kicb О.Р., Носич О,й,, Пр;-"r]I:.О.,l U.-Й'Ё.r..

ЯItенко Л.I]. винiс цс питанtrя lla гоJlосуванtIя,
Го;rосування: <<за>> -22; ((Ilроти) - 0;<утримались> - 0.

Четверте питаппя порядку ]lепшого: IIро заr.вер/lженrtя змiн до склаllу
учасникi в проск.гi в лсреможцiв KorrKypcy НФ.liУ.
СJIУХАJlИ:

:]l::I: " " ПОВiдомив_, 
_ч9 ]1чл 

йоIп iм,я налiйцrов лист вiд /|митрука к.в.,КеРlВНИКа ПРОСКТУ 2020.0I/0090 <Створепня дрiж;1l116зд1 лролуllентiв нових
флавiнових антибiоr.икiв>, з IIрохан}Iям нада,ги дозвiл ,,u ,uri,,y IJиру:lьникаА.О., учасtlика проскту 2020.0l/009O <Створення Opi*r*.""- 1lродуIlен1iвнових флавiнових аttr.ибiоr икiв>, на ,I1митрук 

'О.В. O;;i;l;r", надiйшли двi
]1"_"": ,u, самс -}аяltа llируltыlика А.0. lttоло нсможливосli Ilрацюваги на2020,0l/0090 *Сгвореtlня лрiжлжових npooy,,."rl" 

-ii""* 
флавiновихантибiоtикiв". а гакож зlола ./[митрlк о I]. ;, уr;.r; 

' 
п|Jскli 2020.01,0090(\'tворення JlрIж,lжови\ llpoд}ttettriB ttових фJtавillових анrибiоlикiв".

IJc пиr,анttя поставлеtlо на голосування,

Голосуванllя: <<за>> - 221((проти)) - 0; <уr,римались> - 0.

УХВАJIИJlИ:

lЗ,li:: _1".r'" {митруку К.В., керiвниковi проскту 2020.0l/0090 <Створенrrя
лрlж,/tжових продуцснтiв Ilових флавiнових аптибiоr.икiв> 

"u rurinyI[ирульника А.О., учасtlика лроскгу 2020,0l/0090 <Ство|еннЯ ЛРiждц6зх1продуllентiв нових флавiнових антибiотикiв>, 
"а Дrиrрук О.Ь.

П'яте пи,ганшя порялку деlltlого: РозIлял лис'а вiл Киiвського tjацiопального
унiверситс,rу iMeHi 'I'apaca ILIевченка вiл 0I.10.2020 л! 0l3/452 щоло I.1адаIIнядоlволу на_кореllваllllя обсяl1 фiнансlваllttя rra 2020 piK rrрогкгу 2020.02/00]2(ксроваllий lpaнcllopl tоttолоt iчltих збl:жсltь s а]оvарних схемах /tJIяквантових ceHcopiB r.a квантових сис,гем обробки irrфоiмацiТ> (науковийкерiвник л.ф,-м.н. Якимеrrко 0.I.), зокрема ,,;no ,r"i;;;;;;" витрат у 2020
роцi з 878,00 тис,грrr. до 659,88 r ис.l.рrr.

СJIУХАJIИ:



яценко Л,п. повiдомив, що на його iм'я надiйшов лист вй Киiвського
Нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка вiд 01.10.2020 Ns 0l3/452
щодо надання дозволу на корегування обсягу фiнаноування на 2020 piK проскту
2020.02100З2 (Керовапий Фанспорт топологiчних збуджень в атомарних
схемах дIя квантових ceHcopiB та квантових систем обробки iнформацii>
(науковий керiвник - д.ф.-м,н. Якименко 0.I.), зокрема щодо зменшення виФат
у 2020 рочi з 878,00 тис.грн, ло 659,88 тис.грн,

Ще питання поставлено на голосуванЕя.

Голосування: <за>> -22; <проти> - 0; <утримались> - 0.

УХВАJIИЛИ:

надати дозвiл на корегування обсягу фiнансування на 2020 pik проскту
2020.02100з2 <Керований транспорт топологiчних збуджень в атомарних
схемах для квантових ceнcopiB та квантових систем обробки iнформачii>
(науковий керiвник д.ф.-м,н, Якименко 1,1.), зокрема щодо зменшення витрат
у 2020 poui з 878,00 тис.грн. ло 659,88 тис,грн

Шосте питання порядку денного: Рiзне
Яценко Л.П, звернув увагу на те, шо лриходять скарги вiл уtасникiв KoHKypciB.
якl не стаJIи переможцями KoHKypciB. зокрема iсторiя з про€lfiом 2020,0210l l6,
науковим керiвником якого с Фрицький 0,0. За результатами оцirповання
експертами проект не потрапив у список переможцiв, Пiсля отримання
експертннХ висновкiв, ФричькиЙ I.0. наполягаС на тому, що один експертний
висновок не стосусться його про€кгу, Проте оuiнювання експерта, який
пiдготував цей експертний висновок, знизило середнiй ба,r проскry.

.Щорошенко А.О, запропонував розглянути доцiльнiсть створення спецiальноi
Робочоi групи лля розгляду uici сиryаuii,

В обговоренi взяли .гIасть Бородiна О,М., Вiльчинський С,Й,, .Щорошенко А.О.,
Kicb О,Р,, Носич О,й,. Прiхна Т.О,. Шакр B.L
Пiлсумову,rочи обговорення цього rrитання Яценко Л,П. пiдкреслив, що НР
притримуеться вимог дiючих нормативно-правових aKTiB, якими не
перелбачено перегляд прийнятих рiшен ь,

Питання порядку денного вичерпанi, засiдання оголошусться зilвершеним.

Голова НР

Т,в. о. секретаря НР

Л,П, Яrrенко

//щ О,С.Марушевська


