
IlPo,|,oKoJI л! 30
]асiltаllпя пауковоТ раllи llattiotla.ltbHoгo фоttду лослiltжеtlь УкраТпи

(нФду)

26 жовтня 2020 року
мiсце 

лпроведення: у зв'язку з карантином та рекомендованимипротиепiдемiчними заходами, 
_з9сiдання вiдбувасться в диiтанцiйнiй формiшляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням npo.p*no.o забезпечення

Zoom.

ресстрацiя членiв_ науковот ради (далi - Нр) проволиться онлайн шляхом
ПРИ€ДНання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсниЙ склад нр _ з0 осiб).
За результатами ресстрацiТ на засiданнi присутнi 2l член Hay6ogoi ради(засiдання Нр проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двохтретин вiд зага.tIьноТ кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:
голова науковот ра:ди Яцснко Л.п., головуючий на засiданнi.
Члени науковоТ ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М.,
.Щорошенко А.О., Жаботинська С.Д.,
С.В., Конлраr.юк С.Я., Костюченко
Мелыtик 'I'.A., Flай.lrюк Ю.Г,. Носич
Скок М.В., Сол;rаr.кiн О.П.
Представники лирекцiТ НФДУ:

Вiльчинський С.Й., Гончарук А.Г,,
Зажигалов t].O., Kicb о.Р.. Колотiлов
Ю_В., Кочубей А.Н., Лебовка M.I.,().И., I Iавличенко А.В., Прiхна Т.О,

Губар C.I. перший засryпник lJиконавчого директора;
Аrдрущеп*о В.Б. rrачальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень зпр]lродничих i тсхlliчtrих llayK. vaTeMal ики та iнформатики управлiння]аоезпечсння граllr овоТ пiлr римки.

ГIорялок лсttttий:

l . l lpo по tоч tlи й с lall cllpaB,
j1,1lппlhlпч! l'i\ц, l _l

2. I Ipo ухваlсtlrtя pittlclttrя tl1o71o ttа7lаtrня
,' k 

"kxlil)l],l 
i l'1,a ц) ('. l

.]. Рiзrlс.

Яцсtrко JLIl. Bttic lrроttозицilо р()]IIоча.Iи
/llснного.

Голосуванrlя: <за> - 2J; <<проl.иl> - 0; (утримzutись) - 0.
Заперечень у ч:lенiв []Р немас, Ilоря,lок ленний схваtюс,гься одноголосно.

граIIтlI] IIереможцям KoHKypciB.

засiдання зi схвмення порядку

Розпtяjl питаlll, tlопядку деtrноt cr:



l. Перше питання порядку денного - <про поточний стан справ).
СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв, пlо станом на сьогоднi науковою радою погоджено
близько 72.договорiв, у тому чис;li i з зменшен"" бir"r"у"""r"м. Пiдписано
l2 договорiВ виконавчим директором НФ!У i олин логовiр головою НФ!У,
аJIе flа жzллЬ грантоотримуваЧ зазначиВ невiрний рахунок i ДО цього договору
НеОбХiЛНО РОбИти долаткову угоду. Всього в nun"po"o*y виглядi надiйшло 77
логоворiв.50 з яких ще не бу:tи поl.одженi 

"uy*ouoto рuлоr.
В_ обговорсннi взяли участь: Носич О.Й,, Солдаткiн О.П., Яценко Л.lL,
Е}iльчинський (] Й

Яценко_ Л.П. запропонував повернутись ло проблеми з пiдписанням
договорiв на час хвороби виконавчого лиректора НФДУ. При цьому нагадав,
що BiH. як голова НФ[У. делеryвав своi повноваження в частинi пiдп"""п",
a:j1l9p]: за резулътатами проведених KoHKypciB виконавчому директоруНФДУ ГIолоltькiй о.о., але вона на лiкарtrяному i пiдписувати логовори не
ма€ лрава. З ог:lяду на ,ге! що наукова рада I{a сво€му засiданнi 14 серпня
2020 року вже приймала рiшення про лелеryвання зЕIзначених повноважень
Полоцькiй_О.О., звернувся з пропозицiсю прийняти вiдповiдне рiшення: на
час хвороби виконавчого директора НФДУ llолоцькоi О.О. логовори про
виконаI{ня наукових дослiджень i розробок за результатами KoHKypciB <Наука
для безпеки lItолини i суспiльсr,ва> та <Пiдтримка дослiджень лровiдних та
мололих учеtlих> triлписус r.олова }JФ.i!У Яценко Л.П.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) - l9; <проти> - 0; <утримались> - l .

УХВдЛИЛИ: на час хвороби виконавчого директора НФДУ Полоцькоi О.О.
договори про виконання наукових дослiджень i розробок за результатамиKoHKypciB <Наука дrIя безлеки людини i суспijliства> ,u пПiдrр""*ч
дослiджень ttровiчtних та моJIолих учених> tliдписус голова ttФ.ЩУ Яценко
л.п,

2. .Щругс пптання порядку д€нного - (Про ухваJення рiшення щодо
надання грантiв IlерсможIlям кон KypciB>,

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доlIовiв llpo 7 .цоговорiв за конкурсом <Наука для безпеки
людипи i суспi;tьства>l, якi вилtесеltо дирекцlсю гiбду ло розглялу науковою
радою:

.!9ц!р ]рsц]у
llазва про.кту

Фiпансова стабi,riзацiя класййй
унiверси,гетiв в умовах прояву
глоба-льних наслiдкiв пандемii
cOvID l9

КиТвський
пацiонапьний
унiверситет
iMetti 'Гараса

llIевчецка

llауковий

Петленко
Юлiя
Володимирiвна

2020,01/0256
l "l.

г



Бюлжеr, скориtоваllий комiсiсю вiлповiдного конкурсу. .Що зазначеного

ll.::oP' Ha/taHo Yci. СУПРОВiЛrli /lокумснти, обсяг фiЙrфвання вiлповiдно
до рlшення науковоТ ради I{ацiоналыlого фонлу лослiджен" УкраiЪи вiд l6-
]]л":L::"1 1:о::"-ол 

Nl 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiкупроектlв, що рекомендуються ло реалiзацiТ за рахунок .рu"rоЬЬi-пiдф"r*"
9:ltl Т ОбСЯГiВ Тх фitlансування за конкурсом <Наука для безпеки людини iсусlllльсlваr. lакож до зазначеного логовору додасться лист за пiдписомнаукового керiвlrика проскту з обrрунтуванням щодо внесення змiн докоtuторисУ витрат та об'еднання двох етапiв виконапня лроскту, iз
:i1::_r::1"", 

tlto yci змiни поr,олженi iз планово-фiнансовим пiдрЬздiлом такерlвництвом усl.анови грантоо.гримувача.
запропоновано нада.t'и грант -tазtlаченому rIереможцю koHkvncv
В голосуваннi в]яли учас гь 2О членiв 

"uy*oubT рм".
I'олосування: <зо -20; <проти> - 0; uyrp""-"""ri - 0.
Рituснllя прийttя го.

моltекl,tярно'i liнвадололiйякпрогносгичнiоrо.]оlп l ltllс,]ики 
] фактори t lоякiсних пуrлин

ЦAtЦ_цр+jлп .,_ !флно'i залози людини
, 

-_]

ьюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного коrкурry до зазначеного

a:_l"л":ll 
НаДаНО. YCi Необхiднi супровiднi локумеr.и, обсяг фiнансуваннявiдповiдно до рiшення nay*oBoi ради Нацiона.льн".; Й;;rу-;;;Й;;;;Украiни Bi,tt 16-17 вересня (протокол Nс 2l) про ,чr""рл*"пп" результатiвконкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються до ремiзацiт rч р"*у"о*грантовоТ пillтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування Ъа конкурсом (Наука

для безпекИ лю,ttини i суспiльства>. Також до ,uanu""no.o до.овору дода€тьсяlIист за пiдписом наукового керiвника лроскту з обгрунтуванням внесення
змlн до кошторису витрат та календарного плану у зв'язку зi скороченням
TepMiHiB 

.виконання про€кту, iз зазначенням, що-усi змiни погодженi iзпланово-фiltансовим пiдроздiлом та *aрi"""цruо" установигрантоотримувача,

запропоltовано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосУваннi взяли Участь 20 членiв наУковоТ рал ". 

' ' '
Голосування: <зо -20; (проти) - 0; кутрима.ltись> - 0.
Рiшення прийня,го.

Риндич Д.В,

f науков"л

]-,tsдцциtr
]Лчка,,,

]JЬýq"

./[о розt _tя.,t_r l lpc. tc l dlj. lcllo ttacr yltt t ий tot rrBip:
'll'll llI,,l|.l\K.l L.lя,;.,tJlсhи,lk, l;tllи i crcrri.rl,crrlr

] 
l'.,,Lll,Jllll ll1,1 \rt,,r,,.H.r r,,,",,,p",,,,

, llп\l., , l го,l ,,

i :0:l),)|ni,1. l,r.|и,r| .lu.,rrr,tсr,rrяl(раll(вlиllllпl
\1,1,1сд\ lярl1,1l с,],скrиrrrr,,.rii.сrrrечrr.,сrirrоииr



еквlвllлентlв дерми з вмюченням
композиту (препарат iзатiзон та цитокiн
ЕМАР lI) для лiкування травматичних

l бiоlогii i

1 
у кра lllи

JleoHi,riBrra

?..,__ |! лоl{УМСНl.И (ДОВlДКа З Основного мiсLtя роботи,lнФормована зlоjlа. обrрунтуВаНня). обся| фiнансуваtlня вiдповiлно до
РlПJеННЯ HayкoBoi ради Ilацiоналыlоrо фонду дослi;жень Украiни вiд l6_17
l1!"л:-|1] 

t:nn..*.lr Л! 2l) про затверджснпя резулы.атiв *ornyp.y, лерелiкулроскгlв. |uо рекомсIlлуюtься ло реалiзачiТ за pa\ytloк грантовоТ пiлтримки
Фонду та обсягiв Тх фiнаltсуванtrя за конкурсом <Наука для безпеки людини iсуспiльства). Також ло зазначеного ДоIювору додасться лист за Iriдписомнаукового керiвника лро€кту з обrрунryванням lllодо внесення змiн до
l1"lr"п,,оlr, ilJlalIy ,]a коlIlторису за с,гат],ями витрат <Матерiалиl>, <<Оплатапрацl')lа ( Hel] рям i витрати>.

Бюджет скориго"uпии ко"iысБ' ;ййй"-о *о"*уъБ. Д"*;"*r-.
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсrrя ооботи_

ЗaltpoltottoBalto I{а/lа.l.и граtlт зазllаченол{у IIерсможlUо конкурсу.
I-олосуванпя: <за>> -2l ; <llроти> - 0; <утрима:iись> - 0.
Рitпеtlня прийня,го.

/]о poзr, rя, t1 Ilpc.lclaB:lcIIo насtуttttий,LotoBip;
.'l).U,l l l, I I:l\ KJ,|,lя lj(. {||\,hи .||ll Lиllи i cl гrri rr,c r B:,

,,,, l,e-,|,.|,|i||,||,|, \( ,llп,ц,| | rr,,*,,р--л,,
l 

Lb lll г lц\! \l\
,,l '('-'llUl 0()J-] киiвськи-' | п pnl u KnpnHa*iplrc"o aK,n*r,i.,"

нацiонмьний 
| волорозчинних С60 фулеренiв у

)нlверсиlет | crBopeHHi нових лроготипiв
tvclli I'apaca ttроr}iлакlичниri r"п.rllсвtи,rrrихllIевченка 

| препаратiв: in silico. iп vilro та iпl l l lvirоскDинiнги

киiвський l ппп, """лл"^";л..." *,-- lIрилуцький
нацiонмьний 

| 
волорозчинних С60 фулеренiв у | КiрiЯ

унlверситст | 
cTBopeHHi нових прототипiв ] Iuiноu"чiMerri'I'aoaca llпоiЬiпяkтичл..i

IIJевченка | лрепаратiв: in silico. in vitro тя i
L L . L LfrY! JцРщцIи --Бюджет скориlован"й *йсiсю вlдповlдного конкурсу. .Що зазначеного

i:]':::Pf 
НаЛаНО Yci СУЛРовiлнi локументи (ловiдкд з бirо""ого мiсця роботи,iнформована згола, обrрунтУвання), обсяг фiнансування "й"""ri""'^,iрlшення науковоi ради Нацiонмьного фонду дослiджень Украiни вiд l6-17

::l"л".::_ 
("р:rо-л No 21) Ilpo затвердження результатiв конкурсу, перелiку

про€ктlв' що рекомендуються ло реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтьимки
Фоttду та обсягiв ix фiлансуваtttlя за конкурсом <Наука для безпеки людини iсуспi.llьсl,ва>l,'I'акож до заз}IачеIIого договору ,]1ода€ться .:lист за гtiдписом
наукового керiвlrика проск,гу з обrрунтуванням цодо змiн у кlцендарному
плаIli та кошторисi ви.грат у ,r"'"i*y .i скороченням ."p,iiriu 

""*onurr"проскту, в якому зазначено, пlо yci змiни поlодженi iз планово-фiнансовим
пiдроздiлом r,a керiвництвом ус,Iанови грантоо1римувача.
Запролоноваlrо наllати грант зазначеному лереможIIю конкурсу.
[-оrrосуванtlя; <за>> -20; <Itро.ги> - l; <утримаiись> - О.
Рiшення прийня,го.

До розгляrtу представлено нас.гупний договiр:



2020,0]/0042
Патриляк
Любов
Казимирiвrrа

2020,0l (Гlа JlIя безпеки людини i суспiльстваtl
НФва про€кту

ItrcTиTl"t' Конверсiя бiосировипи Hi
оlоорганlчноl цеолi,говviсних кагалilаtорах
xlМIl та 

| шлях до одержання
нфгохiмii iv, I lеrероltиклiчних сл,rr,lк як
В,П. Кухаря | псрспективних компонентiв HoBolo
lIAlI Украillи поколiнпя па.trив

Бюджет скоригований комiсiсю- вйлБйдного к-о"кБФ. Доъ;й;;;;
i:i:::|_y ]*r'" yci сУлровiднi документи (ловiдкд з бg"о""ого мiсця роботи,iнформована зI.ола, обrрун.гуваtrня), обсяI. фiнансування Bi
рllUснIiя tlayкoBoT ра.ltи HauioHa.,rlbнo1.o фонду /lослiджень УкраrЪи вiд l6-17

IIepeJllKy

I|лli]] j: 1: I:коМс.lлуються до реал i зацii за рахупок .р""rlЙi 
" 
iorb""-i

Фонду та обсягiв Тх фirrансування за KollкypcoM <Наука для безпеки людини i
суспi-rlьсrва>.
ЗапропоttоваllО IIаJlати граlII зазtIачсному IIереможItlо KoIlKypcy.
f'о;rосуванttя: <за>> -20; <trроги> - 0; <утрима-,iись> - l.
Pilttcttllя ttрийllя,го.

/lo лялу I] с/]с гавJIе}lо

2020,0]/014,1

lltlий /lоговiр:
2020.0] <tla м дjIя бвпеки людини i суспiльс,гвая

Harвa про€кту

IrrcTиTv,гv Фiзики
l IAlI Украirrи

Гнучкi llpyKoBaHi сенсори
вологос,гi на ocHoBi :riоr.ропних

iчних фtхих криста,riв
Бюltжеr, скориговаtlий

\po\tolli
ьюltже,], скориговаtlий комiсiсю вi;lповiлпого конкурсу. ДЬ зазначеного

loJoBopy 
надано yci супровiлнi :tокументи (довiдка з основного мiсця роботи,iнформована згода, обгрулrузання), обсяг фiнансування вiдповiдно до

рlшення науковоi ради Ilацiонzutьноlо фонду дослiджень Украiни вiд l6-17
вересня (лротокоrr lФ 2l) про затвердження резу:tьтатiв конкурсу, перелiку
проск,liв. lIto рекомснJlуюIься lto рсалiзаrtiт за рахунок гранrовот пiдтримки
Фоtlду та обсягiв ix фirrансуванrrя за Ko}lкypcoM <llayKa для безпеки:lюдини i
суспiльства>. '['акож ло зазначеного договору дода€ться лист за пiдписом
наукового__керiвника про€кту з обгрунтуванням щодо змiн у кошторисi
витрат. об'слнання егапiв. замiни прилалу в спецустаткуваннi. в якЪму
зазначено, IIlo yci змiни погодженi iз планово-фiнансовим пiдроздiлом та
керiвницr,вом установи Iрантооr.римувача.
запроttоновано па;tаl.и гран.г зазначеному llереможцю конкурсу.
[3 голосуваtttti взя,lIи участь 20 члеrtiв HayKoBoi ра.l1и.
Голосування: <за> -20; кпроти> - 0; <утримались> - 0.
Рiшення лрийнято.

Науковий

Назаренко
Васи.ltь
Геннадiйович



]''лlдУ t_I реlq]qрд q ц9 !?!f!ццй договiр:

Ресстрацiйний
iльства>

Назва проскry

2020,0l/0з38 Комп'ю,герне молелю"аrrо та
теоретичнi пiлходи r,lля опису
поIt]ирепllя iнфекIliйяого
захворювапня CoVID- |9: роль
просторовоi неоднорiдностi
популяцii, гетерогенностi мережi
соцlальних KoHTaKTiB l.a соtliмьноло

Iнституту

фiзики
кондеl{сомlIи
Х СИС,ГСМ НАН
Украlни

ДОГОВОРУ Налаi'О yci суIlровiднi локумеtlти (ловillка з ос;о;ного мiсця роботи,iнформована зI.ола, обrруtlтуванн;), обс;г qinu".y"un"" 
- 

1iдпо"iдrо до
рlшення науковоТ ради Hal(ioHa.:lbнoгo фонлу досJliджень Украiни вiл l6-I7
::l"л::]_ 

(:р:--"л Ns 2l) про затвердження результатiв конкурсу, лерелiку
просктlв' що рекоменлуються ло ремiзацii за рахунок грантовот пiдтримки
Фонлу та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <I{ayKa для безпеки людини i
суспiльстваl>. l'акож lto зазначеtIок) договору долаеться лис,г за пiдttисомнаукового ксрillttика IIроскту з обrрунгуваttням щоло змiн у кошторисi
витра,t.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> '21 <проти> - 0; <утримались> - 0
Рiшення прийнято.

Губар C.I. лоповiв прО 8 договорiВ за конкурсом <lIiдтримка
провlдниХ та моло,цих учених)), якi винесено дирекцiсю НФДУ

дослiджень
до розглядуtlауковою ра/l(ою:

'n]l l U ] ,,l lI I l риv ка , t,,. ri pK.rrl, ti
Р(,. pi,l lllll l У( 1,1,,,,B

ТТ.оzГlоi ll;сти.j,т aтBopeHl" нов"- наноз^{Ь-,. ['ончар
каталiтичних слеменr'iв для | Михайло

клiгини НЛll |ензиматичlrих наборiв та ВасиJlьович
} (г,lillll \(\I,, ,,ll (. ||L,,lllp

Бюджет скори го"uп "r *о" iil.Ы ;й;вlйго й;курЪ' Д;-зазначеrоrо-
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,iнформована згода, обrрунlуgання), обсяг фiнансування вiдповiдно до
рiшення науковоТ ради Нацiонального фоIrду дослiджень Украiни вiд l6-17
:}:_lесня 

(протоко:r J',l! 2l) про затвсрдхсння результатiв конкурсу, перелiку
tlросктlв, IIto рекомеllдуюТься до решiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки
Фонлу ,га обсягiв ix фiнаrtсуваtrпя за конкурсом uПiлiримка дослiджень
Ilров1,1(ниХ та моло/(иХ учених)). Також дО зазIlаченогО договору дода€ться
лисl за пiдписоМ Hayкoвolo керiвttика Ilроскгу ] обrрунтуванняМ Цодо змiн укоluторисi виrраl. об'с,ltнання етапiв. в якому ru.,"u"."o. uto yci змiни
погодженi iз tulаltово-фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установиIрантоотримувача. Бу.rlа замiна 8иконаRця про€кту (погоджена НР).

jвник

Iльницький
Ярослав
миколайович

вlдlIих та молодих
l|азва про(кту



Запропоновано налати
Голосування: <<за>> - 2l ;

Рiшення прийнято,

,Що розгляду представлено lIаступний договiр:

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного Kor*yprv д зазначеного

грант зазначеному переможцю конкурсу.
<проти> - 0; <<утримались>> - 0.

Договору надаltо yci супровiлнi документи (довiлка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обфунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до
рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд l6-17
вересня (протокол JФ 2l) про затвердження результатiв конкурсу. перелiку
просктlв, Що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтримки
Фонлу та обсягiв 'lx 

фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
rlровiдних та моJlодих учених)), Також до зазначеного договору дода€ться
лист за лiлписоМ llауковогО керiвника проск,гу З обrрунтуванням щодо змiн укошторисi виrраr. об'слнання етапiв. в якому зазначено, шо yci змiни
погодженi iз планово-фiнансовим пiдроздiлом та керiвництвом установи
грантоо,lримувача.
Запроrtоновано на,цаr,и
Голосуваtlня: <за> - 21 ;

Рiulепня lIрийня,го.

гран,г зазначеному переможцю конкурсу,
((Ilроти)> - 0; <утримались> - 0.

Ло озгл с IaBJlello пний договi

Бюджет не коригувався комiсiсю "iдпо"iдrо.оlййФ. Е зазначеного
договорУ надано yci необхiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обфунтуВання), обсяг фiнансування вiдповiдно до
рiшення науковоТ рали Начiонального фонду дослiд;кень УкраiЪи вiд lб-l7
вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв KoHiypcy, перелiку
просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок .paHTo"oi пiдrримк,
Фонду ,га обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провtдних та молодих учених).
ъпропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <зо - 2l; <проти> - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

r020.0r,ПiJ@Цr(ф" лровИ""хlа мо"одих уче"их,,
Ресстрацiйний
номер лросlсгу

l|азва проскгу Науковий

2 202,0.02/021 l lнститут фiзiологiТ iM,
о.о. Богомольця
нАну

Модуляцiя експресii таргетних генis
ядерних рецепторiв, що
активуються пролiфераторами
пероксисом, при експериментальнiй
терап ii серцевоi недостатностi

Шиш
Анжела
михайлiвна

2020.02 .Пiдлримка дослiджень ttровiдних ii молодих уГених,
Ре.страцiйний

2020.02/00l l lнсти,гут ядерllих
дослilжень Нл||У

ПолRiйний бета-розлал
атомних ялср

Науковий
керiвник

Даневич
Федiр
Анатолiйович



До l]лено нас ний договi

с,Iаl]JIено tlttий логовiр:
2020,02 "lliд,iримка лос.liлжоrь провiдних ra vоло_liлх

Бссrр"цйн"й Г у.й;о*
tl9ц9L!!9!I]у
2020.0210052 lliститут

сцинтиляцiйних
матерiалiв
HAl{y

слс I,aBJIello н пнии дого,]lр:
2020.02 (lIi лослцжень провulних та мололих

На]sа про(кту
]!9!ýр, !lроц}

Рс|}лювання розподiлу атом iB задля

згл

Украiни вiл J6-17 всресllя (протокол Nч 2l) про затверд;ення результатiв
конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii зч pu*yno*
граIrтовоI пi,'lтримки Фонлу та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом(Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених). ffo зазначеного
договорУ надано yci супровiднi документи (довiдка з основного Micцl роботи,iнформована згода, обгрунтування). Lla минулому засiданнi Нр погодила
змtни у спецустаткуваннi.
ъпропоновано падати грант зазначеному перемо)t(цю конкурсу.
Голосування: <за> - 2l ; (проти) - 0; <утрима.лись>r - 0
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався KoMicicto вiдповiдного койуIlry. До зазначеного
договорУ надаttо yci необхiднi документИ (довiдка З основного мiсця роботи,
iнформована зr'ола, обфунтування), обсяг фiнансування вiдповiдно до
рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiдхень УкраiЪи вiд lб-l7
вересня (протокол Nо 2l) про затвердження результатiв конкурсу, перелiку
просктiв, Що рекомендуються до реалiзацii за рахунок граrтовоi.' пiдтримки
Фонду 'га обсягiв ix фiнансуваннЯ за конкурсоМ <Пiдтримка дослiджень
провlдIlих та моJIоJlих учених)).
запропоноваtlо IJадати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 20; <проти> - 0; <утрима.,тtись> - 1.
Рiшення прийнято.

ля

lttсти rr l

Усmнова Т Назва проt-rу

Дсржавна иаукова

установа <Науково-
технологiчний комплекс
(I нститут монокрис,галiв)
НАН УкраТни)

Ре€страцiйний

2020.02/002з [lолiфармакофорнi
органiчнiсполуки на
ocHoBi пелтидомiметик;в
та анельованих
бензодiазепинiв

Чебанов
Валентин
Анатолiйович

Розробка наноматерiалiв з кЪрованоБ
редокс-активнiстю та люмiнесuентними
властивостями дlя бiомедичних
застосувань

ефiмова
Свiтлана
Леонiдiвна

Ло

2020,02/0I9l
iзики нкцiоналiзацii lалlв на ocHoBl



-Ет.е
Курлюмова

] 

НАН Укпаiни

iнформована згода, обгру1l1узання), обсяг фiнансування "i^"]ыi"""r,jрlшення науковоТ рали Нацiоttального фонду лослiджень Украiни вiд 16-17

::r:::_ 
(,]ryr"-.:r J\! 2l) про затверлr(ення результатiв *о"*ур.у, лерелiку

лроск,гlв' Illo рекомендуюl.ься до реалiзацii за рахунок грантовоi лiдтримки
ФОНдУ та Обсягiв iх фiнансування за конкурсом <ГIiдтримка дослiдженьпровlдних та молодих учених)),
ъпропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 2l; (проти)) - 0: ,,утjималисьr, - 0.
Рlшення прий нято.

iнформована згода, обгрулlузання), обсяг фiнансування вiдповiдно до
рlшення науковОТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни вiд l6-17
]]глел||1(пгоrокОл 

No 21) про затвердження результатiв *on*yp"y, перелiку
просктlв, iцо рекомендую].ься ло реалiзацiТ за рахунок грантовоi. пiдтримки
Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiлiримка дослiдхеньпровlдних та моJ]олих учених).
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 21; (проти) - 0; кутjимались> - 0.
Рiшення прийнято.

}гляду предстаRлсно lrий логовiр:
2020.0: ,,l liлl римка Лоспiлже"ь llЙвйп"l< та йолодих

,l]p9!|
2020,02/0]57 Розвиток теплофiзичних Ti

конструктивно-технологiчних
уtriверситеr'Украiни основ пiлвищсння ефективностi

охолодження приймально-
передавальних модулiв
радiолокацiйних станцiй

нiколаснко
Юрiй
€горович

Бюджеr, не кориI)'вався комi;ъБ "Ы."iдr"- кон-йФ Бlазй;oгo.
a:i::"рJ надано Yci необхiднi локУменти (довiдка з оснЬ""ого мiсця роботи,

гiбрилноТ бази Fе l 6}.]}мфЙнсrлту.
альтсрнативних llостiйяим магнiтам з
рiдкiсноземельних iнтерметалiдiв або

михайлович

о розгл , предстаRJlено наступни й договt
2020.02 " l li]l lримка ло.rй*-""" nn"*;

номер лро€цу L Назва про€кгу Науковий
керiвник

7 2020,02/0з l 7 Iнсти гуту фiзики
коtlленсованих сис,гем
I]дtlУкпаiни

Плямис,гi колоiди у пористих
середовищахi теорiя та
комп'юlgрне моделювання

Головко
Мирослав
Федорович

iнформована згола, обгру1l1уgання), обсяг фiнансування вiдповiдно до



рiшення rlayкoBoT ради Нацiональноlо фонду дослiджень Украiни вiд l6-17
вересня (протокол Nч 2l) лро затвердження результатiв *onnyp"y, перелiку
просктlв' Що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi пiдтимки
!ОЛ4r Та ОбСЯГiв Тх фiнансування за конкурсом пПiдтримка дослiдженьпровlдних та моJlодих учених). ]'акож до договору додаетiся обфунтуванняза пiдписом наукового керiвника проскту щодо необхiлностi змiн укошторисi псрерозподiл мiж статтями- витрат та об'сднання етапiв,передбачених на 2020 piK.
ъпропоновано нада].и грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 20; (лроти), - 0i пуrриrчлис"u - l.
Рiшення прийнято.

fубар C.I. повiдомив, що за конкурсом <Пiдтримка дослiджень провiдних
та молодих учених)) на сьогоднi с ще два логовори, в яких наведенi обсяги
фiнансуванпя rra 2020 piK у розмiрах менших 

'за .чr""рЙпi рiшеннямнауковоТ ради НФ.IlУ вiд 16-17 вересня (протокол Nч 2lj за рсзультатамизalзначеного конкурсу:

Iнсти'гут теоретичноi
фiзики iM, М.М.
Боголюбова НАН
УкраIни

вiдпих та молодих

Т_ф_ч.** 
згода, обгрун.гування). Обсяг'витрат, зазначений ;;;;;Й ;;вlдповlдас затвер;lженому: затверджений - 1з43,54l тис. грн.; бюджет вдоговорi 986,562 тис. грн.; рiзниця 356,979 грн. Також до договору

додасгься лист за пirlлисом наукового керiвника проскту з обrрунryва"ня"
щодо 

_змiН 
обсяry фiнансування про€ктУ з виконання наукових лослiджень i

розробок на 2020 piк iз зазначенням, що yci вказанi змiни погодженi iз
планово-фiнансовим вiддi:tом,га керiвництвьм установи грантоотримувача.
!о виконання lIpo€Kтy ,цодатково залучений молодий вчени;, який не фiгурус
у заявlti.

ъпропоновано надати грант зазначеному перемохцю конкурсу.
Голосування: <<за>> - 21 ((проти)> - 0; <утримЙись> - 0,

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунryвання
переможцю конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдtrих та моJlодих учених)Iнституту теоретичноi фiзики iM. М.М. Боголюбова НАН Украiни, проскт
<Некласичнi r.a гiбрилнi кореляцii квантових систем за реалiс,гичних умов>
ресстраtliйний номер 2020.0210l l l (науковий керiвник Семенов А.О.) з
обсягом фiнансувапня на 2020 piK - 986,5Ъ2 тис. грн.

[о розглялу представлено другий логовiр:

Назва проскту

ййпэ",.,,, пiйJйр,п.цu i
кореляцii квантових
систем за ралiстичних

Семенов
Андрjй
Олександрович



2020,02 (Iii ка досJIIджень п вiдних та мололих
Ресстрацiй.Iий Установа
нOмер п

2020,0210l]0 Л bBiBcbrtй
llаltiонаJlыlиЙ

уrriвсрситст iMeHi
lBatta Франка

договорi _ 890,0 тис. грн.; рiзниця - l l0,0 тис. грн. Також ло ДОГОВОРУ
додасться J|исг за l|irl||исом начкового керiвника проскту з обrрунтуванням
Щодо змiн у технiчному завда;нi, календ;рному ;; .; ;;;rlr.пня обсяry
фiнансування проскту з виконання цаукових дослiджень i розробок на 2020
pl к.

ЪпропонованО Ilа,I(ати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 2l ; (проти) - 0; (утрим;ись) - 0.
УХВАJIИЛИ: llадати гралт iз урахуванням наданого обrрунтування
}|!9Можrtю 

конкурсу <Пiлтримка дос_тriджень trровiдних та молодих учених)
]'j"]:::1""у,нацiональному унiверситету iMeHi IBaHa Франка, проскт
< DагатоФу н Kl tlонал ьн i орган iч но-неорган iч н i магн iтоелектри ч н i,
QотовольтаIчнl l сllинтиляцiйнi матерiали) ресстрацiйний номер 2020.0ri0l30
(науковий керiвник Капустяник В,Б.) з обiягом фiнансування на 2020 piK
890,0 тис. грн.

l:i::"PJ наДано Yci супровiднi докУмеlrти (довiдка з осйвного мiсця роботи,

Jубар 
c.t. доповiв про два проблемнi про€кти за конкурсом ((Наука длябезпеки людиltи i суспiльства>:

_2020.0I <Наука для б.rп"*" п.дrпп i

!9I,,е!!]р!!щу
2020,0l/{)2l2 Iнститут

соцiологii нАн
Украiни

l lЗ8,17 тис. грн.; бюджет в логоворi qjO,tz ,иЪ. грн.; рiзницяl88,0тис.грн. 'Гакож до логоRору доllасться лист за пiлписом наукового
керiвника Itpo€KTy. з обгрунтуванням л,lодо змiн у технiчному завданнi,
календарному планi та зменшеllня обсягу фiнансування проскту з виконання
наукових дослiджень i розробок на 2020 piK. Проблема non".u. 

" тому, що
деякi завдання вилучеrri з про€кту, с обryунтування таких змiн.

Назва проскту

Багатофункцiональвi .рм"i.,"Ф
неорганiчнi магнiтоелектричнi.
фотовольтаiчнi i сцинтиляUiйнi

Капустяник
Вололимир
Богданович

LoцlaJlbHl насл|дки IIандемii COVID_
l9 в контекс,гi суспiльпоi
]рансформацii в yкpaiнi:
соцiололiчний пiлхiд

Науковий

CTcttaHeHKo
BiKTop
Петрович

В обговорсlrпi взя.JIи учас,tь: СолJtаr.кill О.П., Вiль,rиttський С,Й., Kicb о,Р.,
Яцсrtко Ji.II., I'убар (i.I.

начкоsий



За.результатами обговорення запропоновано погодити зазначенi в договорiзмlни та tlадати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - l9; (проти) - I; <утримались> - l.
УХВАЛИЛИ: нада.].и грант iз урахуванням наданого обrрунтування
переможцю конкурсу <Наука для безпски людини i суспiльства> Iнституту
соцiологii НАН УкраТни, проскт <Соцiальнi наслiдки пчпо""ii COYID-l9 в
KoHTeKcTi_ суспiльноi трансформачii в YKpaiHi: соцiологiчний пiдхiд>,
реестрацiйний номер 2020.0l/02I2 (науковий керiвник Степаненко BiKTop
Петрович) з обсягом фiнансування на Z02O piK Ч5О,t 7 ,"", .рr.

1гдlду l]р.9д9]q!4q цо другий договiр:

Створння дрiх<джових
лродуцентiв нових флавiнових
антибiотикiв

lнс-гитут бiологii
клiтини liAHy

Бюджет скоригований комiсiсю вiдловiдного KoHKypcyt обсяг фiнансуваннявiдповiдно ДО pitlrgцg9 науковоТ ради Нацiоналiного фонду дослiдженьУкраТни вiд 16-17 вересня (лротокол Nл 2l) про .ur""pon 
"rr" результатiвконкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуються до ръалiзацii .u pu*yro*

гранто_воi пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наукадля безпеки люrlини i суспiльства>. С змiни в cTiTTi 
""фu,(спецустаткуванttя>l замiсть одного вартiсного приладу планують купити

низку важливого ус],аткування, що буде використано при виконаннi даного
проекту.

В обговореннi взяли участь: Солдаткiн о.П., Скок М.В., Яценко Л.П., Губар
C.I., Вiльчинський С.Й.
За. резу.llьтаr.ам и обговорепltя запропоновано погодити зазначенi в договорi
змiни у сttецустаткуваннi та надати граtIт зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: <за> - 19; <проти> - 0; <утримались> - l.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обгрунтування i з
обсягом фiнансування вiдповiдно до рiшення науковот рuд, Ьuцiоп-"по.о
фонду дослiджень УкраТни вiд l6-17 вересн; (прЙкол Л! 21) про
затвердження результатiв конкурсу, перелiку просктiв, що рекомендуютьсядо реа.rriзацii за рахунок грантовот пiдтримки Фонду та обсягiв ii
фiнансування за конкурсом <Наука для бiзпек, людини i суспiльства>
переможtuо Kollкypcy <Наука для безпеки людини iсуспiльства> Iнституту
бiологii клiгини tlдну, проскr. <створення дрiжджови* продуцентiв нових
флавiновиХ антибiо,гикiв>, ресстраuiйний номер ZОZО.'Оriб090(науковий
керiвник {митрук Костянтин Васильович).

,Itмитрук
костяптин
васильович



Губар C.I. лоttовiв про проблемний про€кт за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень лровiлних та мололих учених):

Iнститут фiзiологiТ iM. О.О.Богомольця нАН УкраiЪи, про€кг<Iнтервальна гiпоксiя як нова стратегiя лiкування та профiлактикихвороби, Альцгеймера: молекулярнi меха;iзми r" r"р"п""r"ч"ч
реалiзацiя>, ресстрацiйний. номер 2020.0210070 (науковий керiвник
Серебровська Тетяна Bi KTopi вна).

lлr::лч',.зuч""а велика сума на придбання матерiалiв та обладнання, а,]ене оуло ро]писано. якi саме матерiали булуть кулуватись, У заявцi зазначено
Придбання комп'ютерного обладнання, аJIе не вказано кiлькiсть, при цьому у
a:::L'.|i зазнача€тЬся пРидбання п'яти *o"n'.r"pi". передбачено
дослlдження на людях. чи потрiбно на lte ма tи дозвiл.
В. обговореннi 

"r"n" y"u..r, Яrtенко Л.П., Скок М.В., Солдаткiн о.П.,Вiльчинський ('.Й.. I убар C.l., JIебовка M.I.
За результатами обговорення р€комендуваJ]и дирекцii НФ.ЩУ запросити вiднаукового керiвника проскту бiльш детальне обiрунтування, з урахуваннямнауковоТ складовоТ, щодо змiн спецустаткування та придбання 5 одиницькомп'ютерiв,

3. Третс питання порядку денного - <Рiзне>.
Носич О.Й заIIитав llpo ,ге, як так скл{l,лося, що замiсть передбачених
штатним розписом IlФду 28 штатних одиниць управлiння забезпечення
грантовоi пiдтримки на сьогоднi ма€мо менше половини зайнятих вакансiй,
Губар C.I. доповiв, що на даний час в управлiннi забезпечення грантовоТ

l]arP""T" ПРаШЮС.l7 ОСiб. При ц"о"у бупо зазначено, що, звiсно, такоТкlлькостl працlвникiв недостатньо для швидкого опрацювання ycix договорiв.Також BiH повiдомив, що заповнення вакансiй .*ru""rJao пiдроздiлу
почалося з лочатку оголошенttя ковкурсу. l lроблема з кадрами залиша€ться,
важко знайти людей з досвiдом роботи з договорами i тим бiльше вбюджетнiй сферi. При цьому зазначив, що залишаеться проблема з
розмiщенням нових спiвробiтникiв та нестачею комп'ютерiв iмеблiв.

питання порядку денного вичерпанi, наступне засiдання планусться
провести 28 жовтня 2020 року, Засiдання оголошуar"a" ,au"pIrr"""*,

Голова [IP Л.[]. Яценко

Секрс,гар lIP 'I'.M. Косячкiна


