
протокол лъ 33
засИання Hayкoвoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни

(нФду)

Мiсце проведення:

03 листопада 2020 року

карантином та рекомендованимиу зв'язку з
протиепlдемlчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiй формiшляхом аудiо/вiдео конференцii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Реестрацiя членiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання ло аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).
За результатами ресстрацiI на засiданнi присутнi 21 член Hayкoвoii ради(засiдання Нр проводиться за умови, коли у ньому беруть участь rannan,ua д*о*
третин вiд загальноТ кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:
Голова науковоТ ради Яценко Л.П., головую чий на засiданнi.
Члени науковоi ради:
Висоцька н.о., Вiльчинський С.й., Гончарук А.г., Щорошенко А.о.,
Жаботинська С.А., Зажигалов В.О,, IcacHKoB с.Ь., Kic" о.г., konoriroB С.В.,
Кондратюк С.Я., Костючен,ко Ю.В,, Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А.,Найдюк Ю.Г., Носич О.Й., Павличенко А.В., Прiхна Т.6., Скок М.В.,
Солдаткiн о.П.
Представники дирекцii НФ!У:
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;
Апдрущ""по В,Б. - начапьник
природничих i технiчних наук,
забезпечення грантовоТ пiлтримки;
Марушевська О.С. - нача-,1ьник
соцiальних та гуманiтарних наук.

вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з

Порядок денний:

l. Про поточний стан справ.
!оповidачi: Губар С I

2. Про ухвалення рiшення щодо Ilадання гранr iB переможцям KoHKypciB.
!оповidачi: Губар C,I

3. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiдання зi схва_ltення lIорядку
денного.

Голосування: <<за>> - 2l; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схвalJIю€ться одноголосно.

Розгляд питань порядк}, ленного:

вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з
математики та iнформатики управлiння

1. Перше питання порядку денного - ппро поточний стан справ).



СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв, що станом на сьогоднi науковою радоюконкурсами погоджено 144 договори. При цьому було зазначено, щоlЗ2 договори, зареестровано в Казначейiтвi 76 договорiв.
Iнформацiя взята до вiдома.

2. !руге питання порядку денного - uпро ухв:шення рiшення щодо надання
грантiв переможцям KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. Доповiв про б договорiв за конкурсом <<Наука для безпеки людини iсуспlльствФ), якi винесено дирекцiею НФДУ до розгляду науковою радою i

вiд 1б-l7 вересня (протокол :Тч Zr; про затвердження результ"ri" *";Й;,перелiку просктiв, що рекомендуються до рЁалiзацii ;u ;u*y;;; гранrовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв rx фiнансування * *onnyp.o" <Наука для безпекилюдини i суспiльство>. Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обrрунтування.

за двома
пlдписано

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> -20; ((проти) - l; uутрЙмались> - 0.
Рiшення прийнято.

дставлено пний дого

:]:, ::' {: "a: 1] 
ш еуя наук ово r рад и Нац i онал ь н 

"." ъЪ,irу оЬ;;Ы;;; ;-;;;;;
l.*_l!:],r_"_.:л:::: 

(п_ротокол J\b 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
:::_*i:L.:1":I],"l *9 рекомендуються до рiалiзацii ." ;"*у;;; ;;;ffiiпiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансуван;" ; ;;rЙ;; ";;;;;;r;"Ё;;;;людини i суспiльства>. !о зазначеного договору надано yci необхiднiсупровiднi документи та обгрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> -2l; (проти) - О; пуrр"*-ись> - 0.
Рiшення прийнято.

дставив до розгляду перший оговl
Ns
з/л

Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

I 2020.0 l/0480 КиТвський
нацiональний
унiверситет
iMeHi Тараса
Шевченка

Х|м iко-генетичний пiдхiд до вивчення
наслiдкiв пригн iчення АСЕ-2 як
фармакологiчноТ моделi побiчних
ефектiв COVID- l9 в нервовiй, кишковiй,
серцево-суди ннiй системах та системi
гемостазу

Рябухiн
Сергiй
Вiкторович

2020,0 l/0348 lнституту фiзики
нап iвпровiдникiв iM.
В.С.Лашкарьова НАН

Сенсор заltимле HocTi на ocHoBi
плазмон-поляритонного
фотодетектора



дставлено

вiд 16-17 вересня (протокол .lV, Zr; npo ,ur".ро*";;;Ъ;";;;fi;l;ffi;;
перелiку проектiв, що р:к9меуaуються ло реалiзацii ;" ;u*y;;; .purrouo,пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансуван"я .l nonnyp.o" ,,Б;;;;"; безпекилюдини i суспiльства>. До ,ur"u"b"o.o договору надано yci необхiднiсупровiднi документи та обrрунтування. ,,Що складу виконавцiв додано 9 осiбiнженерно-технiчного персоналу (передбачено заявою), Загальна кiлькiсть осiбщо виконуватиме про€кт разом iз керiвником - 2З.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв 

"uy*o"bi 
puor.

Голосування: <за> -14; ((проти) - 3; <утримались> - 3.
Рiшення прийнято.

договi

вiд 1б-17 вересня (протокол ЗVе Zr; npo ,u."Ъ-рЙ;;;";";"#;"i.;lffi;
перелiку проектiв, що р:кч}{ечдуються до реалiзацii за рахунок грантовоiпiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансуван"" ,u no*rnypcoM <Наука для безпекилюдини i суспiльства>. {о зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднiДОКУМеНТИ (ДОВiдКа з основного мiсця роботи, i"фо;;;;u;" згода,обцрунтування). е паперовий примiрник договору.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.В голосуваннi взяли участь 20 членiв ,uy*o"bT puor.
Голосування: <за> -l9; ((проти)) - 0; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

2020.0l <Наука лляЪезпеки

2020.0l/0283 Нацiональний ,е"нЙЙ
унiверситет Украiни
<КиТвський
полiтехнiчний iнститчт
lMeHl l горя Сiкорського>

HayKoBi засади систЪЙою
монiторингу нацiональних та
глобальних викликiв i загроз за
умов циклiчного виникнення
пандемiй. vетоди i технологii'
подолання ii насл iдкiв

Згуровський
Михайло
Захарович

Назва проскгу

2020.0 l/0248 нацiональний
унiверситет
кльвiвська
полiтехнiка>

Розроблення nporo." nyi 
"Гr"",екстреноi дозиметрiТ в умовах

техногенних радiацiйних аварiй та

для безпеки людини i суспЙЙБаu
Назва проскту

2020.0l/02lб Енергоощаднi поrуж"i rа
| свlтлод|о

.Y!
\lл

Ресстрачiйний
номер просктч

Установа Назва проскту ГТаукоr,rй
| керiвник3



В.С, Лашкарьова
НА Н УкраТни

освiтлювальнi с""те"и з ж"ur,.п"r"
_вiд вiдновлюваних джерел енергiТ

михайлович

Бюджет скоригованй комiсi€ю вlдповlдного конкурсу. Обсяг фiнансування
:i:"?:ч":"_:].т"lilлауковоrрадиНuйо"-",о.;'Ыйr;;;;i#;ýrЙ;;
перелiкУ про€ктiв, що рекомеНдуються до реалiзацi1l за рахунок грантовоi
:.a]|i}I" ФО:{ДУ Та ОбсяГiв Тх фiнансуванп, Й no"*ypcoM <Наука для безпеки

::j:::,:,::r]ж]].1-> Д" зазначеного договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю коЕкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв ,uy*o"bi рчдr.Голосування: <за> -l9; ((проти) - 0; <уфмап"с"u - 1.
Рiшення прийнято.

дставлено ий дого

:l*'?:'fl ":._::.тт:lчупо"о].ртlн"ц;;";;;;Ыйr;;;;i#;ft';Н;
перелiку проектiв, що рекомендуються до ре€Iлlзацlii за рахунок грантовоi
:,'a:rУУ РОIДУ 

Та Обсягiв iх фiнансуванr, Й *оr*урсом <Наука для безпеки

::j:::,:,::']*li]i.l] Д" зазначеного-договору надано yci необхiднi супровiднi
документи та обгрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв 

"чу*о"Ьi рuдr.Голосування: <за> -l9; ((проти> - 0; <уфмались> - 1.
Рiшення прийнято.

Губар C.I. лоповtв, що за. конкурсом <Наука для безпеки людини i суспiльства>
lлемний договiD:е один п

керiвник проекту i три виконавцi зазначеного"йЫ ;;.;;;;i;;;;;
:r.-rу 2020.0210284 (керiвник * Шелестов А.Ю.). Пр" ц"о"у ЙЙпо, u,o уBctx цих про€ктах в кошторисi витрат зазначений п,rапaиrаrrоп"й розмiрзаробiтноi плати для Bcix виконавцiв.

безпеки людини i суспiльЙваl

2020.0l/00 i 5 .ЩВНЗ <УкраТнський
державний xiMiKo-
технологiчний чнi

Умовно безреагентнi
системи обробки
лiкарняних cToKiB

велiченко
Олександр

для безпеки людини iсуспiльстваl,

2020.0l1027з Нацiональний технiчний
унiверситет Украiни
<китвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi Iгоря

Iнтелектуальнi моделi i
методи визначення
iндикаторiв деградацiТ
земель на ocHoBi
супутникових даних

Шелестов
Андрiй
Юрiйович

4

N!
,r/п

Реестраuiйний
HOMeD ЛDОСКТЧ

Назва проскту Науковиil
керiвник6



5

В обговореннi взяли ччасть: Яценко Л.П., Вi;rьчинський С.Й.., Солдаткiн О.П.,Зажигалов В.О,, Kicb Ь.Р., Лебовка M.I.

яценко Л,п, винiс на голосування пропозицiю надати грант зазначеномупро€кту.

!лголосуваннi 
взяли_ участь l9 членiв науковоi ради.| олосування: ,<за> -[l;<rIроти> - 5; <у.гримались> - 3.

|"'.';J#."" 
ПРИйНЯТО, Вiдклали розгляд зазначеного договору на наступне

вiд 16-17 вересня (протокол Лэ Zr; npo ,чr"-.рi*".;;;Ъ;;#;":""rlfi'#
перелiку просктiв, що р_екомендуються ло реалiзацil за рахунок грантовоIпiдтримки Фонду та обсягiв i* бlпuпfruчlп, ,u конкурсом кПiлтримкадослiджень провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обгрунтування. € паперовий примiрникдоговору.
Запропоновано Еадати грант зазначеному переможцю конкурсу.В голосуваннi взяли участь 20 членiв 

"uy*o"bi|"o".Голосування: (за) - 19; <проти> - 0; <утiималисьu - l.Рiшення прийнято.

дставлено догов

Назва проскту

2020.02l0l28 Iнститут проблем
машинобудуванн
я iM. А. М.
Пiдгорного
нАну

олтиrt iзацiя ,опо"оп * пiдйше"",
м lцнlсних характеристик
багатошарових оболонок i твердих
тiл при використаннi адитивних
технологiй

Аврамов К. [}.

Назва проскту

2020,02l0049 Фiзико-
механiчний
iнститут iM. Г,В.
Карпенка НАН
Украiни

Фiзико-механiч н i 
"-фо. "i*po,,нано механiзми взаемодiт водню iз

низьколегованим и сталям и як
фунламентальний чинник мiцностi та
працездатностi систем зберiгання i

.IlM итрах
Iгор
миколайович

У::r__:_a._aоповiв 
про 16 договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень

;Жa:Tji#noo"* Учених)), якi винесено лирекцiею НЬДV Й-ро..п"оу
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дослiдженЬ провiдниХ та молодих учених)). !о зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи.
запропоновано надати грант зазначеному lrереможцю конкурсу.Влголосуваннi взяли у_часть 20 членiв nuynoubi puo".
I олосування: <за> - l8; <проти> - 0; <утрималисьu - 2.Рiшення прийнято.

ставлено

дставлено

договl

договl

:iл'_l],' _:_.|..ч" 
(протокол М 2l) про,u,".рi*"";;;ЪЙ#;"i;:fiff

перелlку проектiв, що р-екомендуються до рЁалiзацii ;" Ь;;r;;; 
-.puHro"oi

пiдтримки Фонду та обсягiв ii фlr""&""irня за конкурсом <Пiдтримкадослiджень провiдних та молодих учеЕих).,Що зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи rа-обгру"rу"чrr"".
запропоновано надати грант з }наченому переможцю конкурсу.В голосуваннi взяли yrubru 20 членiв nuy*o"bipuor.
Голосування: <за> - 19; (проти) - l; <утримапись> - 0.
Рiшення прийнято.

вiд 16-17 вересня (протокол лЬ 2l) .'о" ,;;;;;#;ffil,ii#:":.",:fiН
перелiку просктiв, що р_екомендуються ло реалiзацii за рахунок грантовоiпiдцимки Фонду та обсягiв ii бi"urfrr""lrня за конкурсом <пiдтримкадослiджень провiдних та молодих учених>. !о зiвначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обlрунтування.
ЗапропоноваЕо надати грант зазначеному переможцю конкурсу.В_голосуваннi взяли учаiть 20 членiв nuy*o"bi puo".
r олосування: кза> - I9; ((проти> - 1; <утримались> - 0.Рiшення прийнято.

Назва проскту

КиТвс ький
нацiональний

унiверситет iMeHi
Тараса lllевченка

Оцiнювання параметрiв, перевiрка
гlпотез та прогнозування в
актуальних стохастичних моделях

М iшура
Юлiя
степанiвна

Назва проскту

2020.0210l55 киiъський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Найкраще набл"ж""пя пБЙЙЙЙ
обмеженнями i без обмежень ,га

системи пiдпросторiв

Шевчук
Iгор
Олександрович

.що розгляду представлено наступний договiр:



2020.02 ((П iлтрим -а д"с/'rц*"*
Назва проскту

lнститут
монокристалiв
нАну

HoBiTHi та традицiйнi П;Боil
керамlки складноi архiтектури для

вiд 16-17 вересня (протокол lTo Zl; npo ,ur".ро*ъ;;;ъ;;;ffi;#fi*
перелiку проектiв, що р€комендуються до реалiзацii ;. ;"*й; .paHro"oiпiдтримки Фонду та обсягiв i* бirчн.увч"ня за конкурсом <Пiдтримкадослiджень провiдних та молодих учених,,. !о зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <зо - 19; (проти) - О; пуrj"мйись>> -2.
Рiшення прийнято.

дставлено

дставлено

догов

вiд 16-17 вересня (протокол lVо Zr; npo .u,".р!*".;;;Ъ;";;;;;;1;lffi;
перелiку проектiв, що р_екомендуються ло рЁалiзацii ;" йу;;; 

'.panro"oi
пiдтримки Фонду та обсягiв rx фiнансува'ння за конкурсом <пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Що зазначеного договоРу надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 19; (проти) - О; nyrp"Mar, исъ>> - 2.
Рiшення прийнято.

Назва проск,гу

киiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Коvп'ютерний дизайн, crl rпез i

теплотранс портнi властивостi
кремнiевих наноструктур для

Курилюк
Василь
васильович

Назва проскту

Лучький
нацiональний
технiчний

TepvovexaHiKa анiзотрогпrих га
lнтелектуал ьних матерiалiв iз
нитковими та оболонковими
включеннями
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дослiджень провiдних та молодих учених>. Що зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
iл:":::-r ::, " 

i взял и улч аЬть Z о 
"n.n 

Ь n uy-;;i ;"о"
l:JIосування: 

<за,l - I9; (проти) - 0; <утрималиЬь> - t.rlшення прийнято.

;ii'H:i;"J: jjfl"}:::?:1"ыр*,Ъ""i";;;йffi i,ЖilЖТi-i."хl]
ii"|1;1,' _"л"::::: 

(пр_отБкол iTn z i l й; ;;;;;;;#;Ъ}ТJi;I:

дставлено на

дставлено

грантовоi
;#жхл,..:тJ. # __":: : il * ;;" ;;;;; " ;; Ж-i#J " HiШiH
iжffI "J#:H:Ji :i : :::Y} r ; 

: :i" r; ;;;й ""#J.#,;T;il::}:1
;:::J#i: 

супровiднi документи,u oo,pyn,y"ii;;l"Ёii;;ЖYfi#l'r"*
договору.
запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.Голосування:. (за)) - 20; <проти> - О; пуrр"rаrись)) - l.rlшення прийнято.

договl

з1^l9_],' _:_._р".ч" 
(протокол iTn z r ; поо,ч,"""оi*""Ж;Ъffi;#:":"fii'#

перелlку проектiв, що рекомендуються до рЁалiзацiТ ." ir"-y""- .pur"o"oiпlдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <пiдтримкадослlджень провiдних та молодих учених>. !о зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи rа обrрунrу"ч"r".
Запропоновано надати г

|лголосуваннi "."п" ц,ulii;;Т";,НН::ff;* 
КОНКУРСУ'

|:1осування:<за> - 20; (проти)) - 0; <утрималиЬь> - 0.rlшення прийнято.

Назва проскту

2020.0210ll5 Iнститут фiзики
конденсованих
систем НАНУ

Вста но вле н н я n р 
" 

род " 
*Й*l 

" 
*_-

колективних властивостей
невпорядкованих систем: Теорiя та

инципне моделювання

Назва проекту

2020.0210 i 50 lнститут
радiофiзики та
електронiки iM. О.Я.
Усикова НАНУ

Електромагн iTH. ;;Й;ЙЙ;; i *р
та нано лазерiв з резонансними
графеновими елементами! на порозi
стац!онарного випромiнювання

Зiненко
Тетяна
Леонiдiвна

{о розгляду представлено наступний договiр:

----.l....'

2020.02 (п iлп;;;;;;
з/п

реестрiййй
номер про€кту

УirанБi_-
9



Назва проскту

2020.02l0160 Iнститут
надтвердих
матерiалiв iM.
В.М,Бакуля
нАн
УкраТни

Розробка 
"о""* "*пчдi" рЙчЙ""кБ

Вуглецю для вирощування монокристалiв
алмазу в областi термодинамiчноТ
стабiльностi з контрольованим BMicToM
домiшок азоту i бору з метою створення
концепцiйних конструкцiй електронних

IBaxHeHKo
Сергiй
олсксiйович

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
в голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.Голосування: (зD - l8; (проти)) - l;<утiимаllись> - 1,
Рiшення прийнrIто.

:i:"::l*" j::]_._"i::1"r-о"о.,.ртlн"цi;;;;";Ё;'^r;;;;i^Ж;7;Н;
:,*","i],, -"л.::,::: 

(:_| *: *on :Vч Z r ; np о,ч,u"ро*ъ;;;.;";;;##;;

:*ч::::, _._"лт1 ]: обсягiв i* бiпч"fr,uч;;;";;^;;;ffiЪffi:"";;
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.

ставлено

дставлено договi

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.Голосування: <<за>> - 2О; ((проти> - 0; <утiималиЬ"u - 0.
Рiшення прийнято.

2020.02 <Пiлтримкi дЙл iдr*ен"

Головна
Астрономiчна
обсерваторiя НАН

В иявлен ня та аналiз *о""r"оТ
активностi в позасоняч них
планетних системах

Павленко
Якiв
Володимирович

Харкiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
В.Н. Каразiна

Модифiкацiя поверхнi
твердого тiла пiд дiею плазми
та пучкiв заряджених
частинок

Береснев
В'ячеслав
Мартинович

л!
,\hl Ресстрацiйний

номер про€кту
YcTiHoва -- Назва проскту Науковий

керiвникll 2020,02l02z8
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Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансуваннявiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiоналuпо.о фЬпiу дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що р_екомендуються до рiалiзацii ,u pu*y"o* .ранrо"оi
пiдтримки Фонду та обсягiв ж фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiдженЬ провiдниХ та молодиХ учених>. .Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.

договi

договi

вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду ло.пiд*g", ;*!l.r;вiд 16-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що р_екомендуються до рЁалiзацii ;u bu*y;;; .paHToBoiпiдтримки Фонду та обсягiв rx фiнансування за конкурсом <пiлтримка
дослiдженЬ провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yciнеобхiднi супровiднi документи та обrрунтування. Також дь договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з проханням
дозволити замiну у складi виконавцiв (у зв'язку зi звiльненням п"р.uо.Б;.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 18; (проти) - 0; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

дставлено

дставлено

:]ar::'{:" до рiшення HayKoBor рали Нацiонального фонду дослiджень Украiни
11 l9_]]_:_"|*Ч" 

(ПРотокол ltч Zr; про затвердження результатiв конкурсу,
::!_:]_i-Y 

пРоектiв, Що р_екоМендУються до рЁа;riзацii ,u pu*yno* грантовоi

:ýlyy Фонду та обсягiв iх бiнапсуван"" ,u- -ЙrЙ;;"iiП''оrоr"*ч
i::::iт:,r: lровlдних 

та молодих учених>. !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування,
ЗапропоноваЕо надатИ грант зtвначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 17; (проти> - l; <ут|имапись> - 1.
Рiшення прийнято.

2020.02 <Пiлтримка дослiджень

2020.021030l Фiзико-механiчний
iнститут iM. Г.В.

ндн Укратни

Розроблення нових
функцiональних матерiалiв для

водневоl енергетики

2020.02 <Пiлтримка дослiджень
Назва проекту

Харкiвський
нацiональний
унiверситет

HoBiTHi 1електро)хем iлюм iHec центнi
(бiо)сенсорнi платформи з лазерно
iндукованимифункцiональними
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Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:
1) дозволити змiну у складi виконавцiв проскту.

В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <<за> - 20; ((проти)) - 0; <утрималиiь> - 0.
Рiшення прийнято.

2) налати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 2О членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - l8; ((проти) - 0; <утримал ись>> - 2.
Рiшення прийнято.

ставлено н

Бюджет не кориryвався комiсiею вiдповiдного конкурсу. ООсrilЙ"су"uнr"
вlдповlдно до рlшення HayKoBoi ради Нацiона,чьного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол лъ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii iu pu*yron грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ii фiнансування за конкурсом <пiдтримка
дослiдженЬ провiдних та молодих учених>. !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обlрунтування.

ний договi

Д20.02 <Пiдтримка дослiджеБ

2020,02l0404 Нацiональний
аерокосмiчний
унiверситет iM. М.€.
Жуковського
<Харкiвський авiацiйний

Розробка iнтелектуальних
технологiй оцiнки
епiдемiчноТ ситуацiI для
пiдтримки прийняття

управлiнських рiшень у
i бiобезпеки населення

Яковлев
Сергiй
Всеволодович

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв науковоi ради.
Голосування: <зa> - l7; (проти)) - l;<утримались> - l.
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. ОО."ilЙпсуuап*
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiоналuпо.о фЬ"ду дослiджень Украiнивiд 16-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв,, що рекомендуються до рЁа,riзацii iu pu*y"o* грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв Тх фiнансування за конкурсом кПiл.гримка
дослiджень провiдних та молодих учених). [о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е обrрунтуванн" з
проханням перенести кошти з статей витрат <вiдрядження> i <непрямi витрати)
до cTaTTi (устаткування), хоча бюджет не коригований.

2020.02 <Пiлтримка досл iджень

наuiональний
унiверситет
кльвiвська
полiтехнiка>>

,Щизайн пол iфун кцiонал ьн их
наноструктурованих моно- та
бiметалiв з електрокатал iтич ним и й
антим iкробними власти востями

Кунr,ий
Орест
lваttович

м
зlll

Ресстрачiйний
номер пDоскту

Установа Назва проскту Науковий
керiвникlб 2020.02l0з09



запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 18 членiв науковоiради.
Голосування: <зa> - 16; (проти) - 0; <утрималисьr> -2.
Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiВ про договори за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених)), в яких наведено обсяг фiнансування на 2020 piK
у розмiрах менших за затвердженi рiшенням науковоi ради НФДУ вiд l6-tZ

кол ЛЪ 21) за льтатами зазначеного ко

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповИного *oHnypiy. Д-Бзна"ено.о
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджениt -7tо,б0 тис. грн.; бюджет в договорi
- 628,256 тис. грн.; рiзниця - 8|,744 тис. грн. Також до договору додаеться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обlрунтуваr""* 

'Йодо 
зменшення

:9:1.у.фiнансування про€кту з виконання наукових'дослiджень i розробок на
2020 piK.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуванНi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <за> - 20; (проти> - 0; <утрималиЬь> - 0.
Рiшення прийнято.
ухвАлилИ: надати грант iз урахуванням наданого обцрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) Iнституту
органiчноi xiMiТ FIAHY,_ 

IpoeKT <<Латентнi карбени для органiчного синтезу)
реестрацiйний номер 2020.02l0lo5 (науковий керiвник Костюк О.М.) з обсягом
фiнансування на2O2О piK - 628,25б тис. грн.

яценко Л.п. зазначив, що оскiльки до кiнця року залиши лося 2 мiсяцi,
неможливо пiдписувати договори, в яких наведено розрахунок заробiтноi плати
на 2,5 мiсяцi, тому необхiдно рекомендувати грантоотримувачам переробити

Ja результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
розглядати далi Ti договори, в кошторисi яких розрахунок заробiiноi плати
зроблено не бiльше нiж 2 мiсяцi.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв науковоi ради.
Голосування: <<за>> - |7; ((проти)) - 2; <утрима,чись> - 0.
Рiшення прийнято.

Iнститут органiч ноТ
xiMii НАНУ

Латентнi карбен и для
органiч ного синтезу

За обговорення

N,] Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Начковий
KepjBH ик

I 2020.0210l 05



Назва проскту

2020.02l0з7з нацiональний

унiверситет
<Львiвська
полiтехнiка>

I нженерiя крисrало4осборiв для
бiомедичних застосувань,
енергоощадного освiтлення та
безконтактноТ TepMoMeToii'

Dюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсr. До ;йаченого
i:::::.РлУ_::allО Yci СУПРОВiднi документи (довiдка з оЙовного мiсця роботи,

,;;, ,*;;;;;;;;;;й";;

за пiдписом наукового керiвника про€к;у з оОrрунfrва;; ;ЫJ^;йJ,;;

1з

до розгляду представлено наступний договiр:

Бюджет

дставлено

Бюджет

lli]_1",:iоrисом наукового керiвникч npo"*ry . ;;Й;;;r;'Й;,;;;
;r;?,..фrr*СУВаtlня 

проекту з виконання наукових дЬ"лiджен" i розробок на2020 piK,

Dюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. ДЫ-зазнаЙrо.о
i:j:::|::r]: Y.i ryПровiднi документи (довiдка , o*ou"o.o мi.ц, роооr",
:|Y_":]::i". 

ЗГОДа, ОбГрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не

кошторису та зменIценн"^99:".у фiнансування проекту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK.
запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв,uу*оuЪi рчд".Голосування: ((за)) - 19; <проти> - 0; <утримались> - 0.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцюконкурсу кпiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)Нацiональному 

.унiверситету <Львiвська полiтехнiка>, npo.i uI"*e""pi"кристалофосфорiв для бiомедичних застосувань, енергоощадного освiт.rrення табезконтаюноi TepMoMeTpii)> реестрацiйний номер 2о2о.о2/0з7З (науковий
керiвник Василечко Л.О.) з обсягом фiнансування на 2О2О piK - 5 19,20 тис. грн.

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв nuy*oubi рuд".Голосування: <за> - 18; (проти> - 0; <утримались> - 1.
УХВАЛИЛа надати грант iз урахуванням наданого обlрунтування переможцюконкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнститутуорганiчноi xiMiT НАН УкраТни, npo.*, кДизайн, синтез i активнiсть похiдних

Назва проскту

2020.021003l Iнститут
органiчноТ xiMiT
НАН УкраТни

ffизайн. синтез i активнiсть похiдниi
калiксаренiв як iнгiбiторiв
протеТнтирозинфосфатаз та i нших
ензимiв

кальченко
Вiталiй
Iванович
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калiксаренiв як iнгiбiторiв протеiнтирозинфосфатаз та iнших ензимiв>
ресстрацiйний номер 2020.021003 1 (науковиИ кiрiвник Кальченко B.I.) зобсягом фiнансування на2O2О piK - 816,5i2 тис. l.pн.

iнформована згода, обrруНтування). Обсяг витрат, зазначений 
" о"."Jй] 

"Jвiдповiдае затвердженому: затверджений - iззt,оо тис. грн.; 
'бюджет 

вдоговорi _ 48,7,4З тис.грн.; рiзницЯ - 84з,57 тис.грн. Tu*o* до-договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
щодо _змiН обсягУ фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i
розробок на 2020 piK, в якому зЕвначено, що yci змiни пЪгодж"ri-. ,,nuno"o-виробничим вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача,
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 21 член ,uу*Ъuоiрчдr.
Голосування: <за> - 21; (проти) - 0; <утримались> - 0.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцюконкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)Ралiоастрономiчному iнституту НАН УкраТни, про€кт <Дослiдження шляхiвстворення та властивостей невза€мних контрольованих оптичнихметаповерхонь) реестрацiйний номер 2020.02l0218 (науковий керiвникПросвiрнiн С.Л.) з обсягом фiнансування на 2О2О piK - 487,i3 ;r". ;;,

дставлено

дставлено н

дого

договi

iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений 
" о"."JЙ]Т;вiдповiдае затвердженому: затверджен ий -749,78 тис. грн,; бюджет в договорi

_!!!,О' ТИС. ГРН.; РiЗНИЦя - 9,71 тис, грн, Також до договору додаеться лист запlдписом наукового керiвника проскту з обrрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв 

"uy*o"bТ рчдr.

Назва лроскту

Радiоастрономiчний
iнститут НАН
Украiни

,Щосл iджен ня шл"х i uiБфГн ня та
властивостей невзаемних
контрольованих оптичних

2020.02 кПiлтрим ка ЙмИжеь

китвський нацiональний
унiверситет iMeHi Тараса
Шевченка

Гiбриднi nu"o"rcr""" д-
фотоiмунотерап iT в оптико-
рентгенiвському дiапазонi

'0ю^Or,пйрийiБ;Nl
зlп

Ресстрачiйний
номер проскту

Установа
Науковий
керiвник4 2020.02l0218

Просвiрнiн
Сергiй
Леонiдович

,v,]
,з/п

Ре€страцiйний
номер просктч

Назва проскту Науковий
керiвник5 2020.02l0з67

ящук
Валерiй
миколайович
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Голосування: <за> - 19; ((проти)) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) КиТвському
нацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, проект <Гiбриднi
наносистеми для фотоiмунотерапii в оптико-рентгенiвському дiапазонi енергiй>
реестрацiйний номер 2020.0210З67 (науковий керiвник Ящук В.М.) з обсягом
фiнансування на2020 piK - 740,07 тис. грн.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (ловiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - 2000,00 тис. грн.; бюджет в
договорi - 1949,492 тис. грн.; рiзниця - 50,508 тис. грн, Також до договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням
щодо перенесення закупiвлi частини обладнання на 202l piK та зменшення
обсяry фiнансування про€кту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK, в якому зазначено, що yci змiни погодженi з планово-фiнансовим
вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.

о ставлено н договlр:
2020,02 кПiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених>

л!
зlп

Ре€страцiйний
номер поосктч

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

6 2020.0210з71 Харкiвський нацiональний

унiверситет iMeHi В.Н.
Каразiна

Металевi астероiди: пошук
батькiвських тiл залiзних
метеоритiв, джерел
позаземних pecypciB

Бельська
Iрина
миколаiвна

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: ((зD) - l9; <проти> - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтуванняу л.I'I\J lylJ |Yl: налаl,и грант lз урахуванням наданого оOrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) XapKiBcbKoMy
нацiонаJIьному унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна, проект <MeTa;leBi астероiди:
пошук батькiвських тiл залiзних метеоритiв, джерел поз.вемних pecypciB)
ресстрацiйний номер 2020.0210З7l (науковий керiвник Бельська I.M,) з обсягом
фiнансування на 2020 рiк - 1949,492 тис. грн.

Бюджет не кориryвався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. ,Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не

о гляду представлено н пнии договlр:
2020.02 (Пiдтримка лослiджень провiдних та молодих учених>

N!
зlг,

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

7 2020.02l0l65 львiвський
нацiональний

унiверситет
iMeHi IBaHa
Франка

Розвиток палеокрiогенних процесiв у
плейстоценовiй лесово-грунтовiй cepiT
Украiни: iнженерно- геологiчни й.
rрунтовий, клiматичний,
природоохоронний аспекти

Богуцький
Андрiй
Бонiфатiйович
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вiдповiдас затвердженому: затверджений - 594,825 тис. грн.; бюджет в

договорi - 578,525 тис. грн.; рiзниця - 16,З0 тис. грн. Також до договору
додаеться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням
щодо зменшення обсягу фiнансування проекту з виконання наукових

дослiджень i розробок на 2020 piK, в якому зазначено, що yci змiни погодженl з
планово-фiнансовим вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв науковоi ради.
Голосування: (зa> - 19; (проти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАJIИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обФунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Львiвському
нацiональному унiверситету iMeHi IBaHa Франка, про€кт <<Розвиток

пмеокрiогенних процесiв у плейстоценовiй лесово-rрунтовiй cepii Украiни:
iнженерно-геологiчний, rрунтовий, клiматичний, природоохоронний аспекти>>

ресстрацiйний номер 2020.0210165 (науковий керiвник Богуцький А.Б.) з
обсягом фiнансування на2020 piK - 578,525 тис. грн.

Рiшення про надання гранту було ухвалено на засiданнi науковоТ ради вiд
12.10.2020 року, протокол ]ф 26. При формуваннi паперових примiрникiв
договору та погодження договору та додаткiв у вiлповiлних пiдроздiлах

установи грантоотримувача виникло питання щодо вiдрядження виконавця
про€кту. Паперовi примiрники договору було направлено iз зменшеним
обсягом фiнансування порiвняно iз затвердженим (обгрунтування). Зменшено
витрати на вiдрядження. Обсяг витрат, зазначений в договорi, не вiдповiдае
затвердженому: затверджений - 496,7 82 тис. грн,; бюджет в договорi -
З4З,85 тис. грн.; рiзниця - |52,9З2 тис. грн. Також до договору додасться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням щодо зменшення
обсягу фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 19 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) - l9; (проти> - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обцрунтування переможцю
конкурсу кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) Киiвському
нацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, проскт <Асимптотичнt

режими збурених випадкових блукань: на межi сучасноi та класичноi Teopii
ймовiрностей> ресстрачiйний номер 2020.02/0014 (науковий керiвник IKcaHoB

о дставлено н ии договl
2020.02 <Пiлтримка дослiджень проsiдних та молодих учених)

м
l/п

Ре€страцiйн ий
номер про€кту

Установа Назва проскту l lауковий
керiвник

8 2020.02100l4 киjвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Асимптотичнi режими збурених
випадкових блукань: на межi
сучасноТ та класичноТ TeopiT
ймовiрностей

IKcaHoB

Олександр
Маратович

О.М.) з обсягом фiнансування на 2020 piK 343,85 тис. грн.



нь вlдних та молодих учених)
2020.02 кПiдцимка дослiджень провiдних та молодих учениБ

л!

'п
Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

l 2020.02l0з9з Херсонська
державна
морська академiя

Розробка нанополiмерних композитiв
для вiдновлення основних механiзмiв та
корпусiв водного i наземного транспорry

Букетов
Андрiй
Вiкторович

L7

Губар C.I. доповiв про проблемниЙ договiр за конкурсом (Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих ччених)):

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фЬансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)). У кошторисi витрат про€кту за
статтею витрат (IHmi витрати> передбачено обсяг витрат у розмiрi 400.гис.грн.
При цьому в обфунтуваннi зазначено, що у 2020 роцi за статтею витрат <Iншi
послуги) заплановано видання 2 окремих частин монографiТ украiнською
мовою, переклад та видання цих окремих частин монографii англiйською
мовою за рахунок включення до кошторису стат,гi витрат <Полiграфiчнi
послуги). Також у 2020 роцi за статтею витрат <Iншi послуги) передбаченi
iнформацiйнi послуги, якi заплановано витратити на посередницькi послуги
щодо розмiщення 2 статей авторського колективу у закордонних виданнях, якi
входять до наукометричних баз даних.
В обговореннi взяли участь: Яценко Л.П., Губар C.L, Вiльчинський С.Й.,
Зажигалов В.О., Прiхна Т.о., Kicb о.Р., Жаботинська С.А, Щорошенко А.О.
За результатами обговорення вирiшили: 1) враховуючи те, що за 2 мiсяцi
неможливо провести наукове дослiдження та за його результатами вила^ги
монографiю, рекомендувати грантоотримувачевi перенести видання монографii
на наступний pik; 2) перенести розгляд зазначеного договору на наступне
засiдання.

3. Третс питанllя порядку депного - <Рiзне>.

Обговорення майбутньот cTaTTi про хiд KoHKypciB та результати роботи Фонду.

питання порядку денного вичерпанi, наступне засiдання плану€ться
провести 5 листопада 2020 року. Засiдання оголошу€ться завершеним.

Голова НР Л.П. Яценко

Секретар НР
й/

Т.М. Косячкiна


