
(нФду)

Мiсце проведення: у зв'язку з
протиепiдемiчними заходами, засiдання

За результатами реестрацii на засiданнi присутнi 21 член науковоi ради
(засiдання НР проводиться за умови, коли у ньому беруть участь не менше двох
третин вiд загальноi кiлькостi членiв НР).

Присутнi на засiданнi:

Голова HayKoBoi ради Яценко Л.П., головуючий на засiданнi,
Члени науковоi ради:
Борецький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинський С.Й., Гончарук
А.Г., Щорошенко А.О., Жаботинська С.А., Kicb О.Р., Колотiлов С.В,,
Кондратюк С.Я., Кочубей Д,Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А., Найдюк Ю.Г.,
Носич О.И., Павличенко А.В., Прiхна Т.О,, Скок М.В., Солдаткiн о.П.,
Шакун B.I.

Представники дирекцiТ НФ!У:
Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;
Андрущенко В.Б, - начальник вiддiлу грантовоТ пiдтримки дослiлжень з
природничих i технiчних наук, математики та iнформатики управлiння
забезпечення грантовоТ пiдтримки;

Марушевська О.С. - начальник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiджень з
соцiальних та гуманiтарних наук.

порядок денний:

1. Про поточний стан справ,
,П,оповidачi: Губар C,I.

2. Про ухвалення рiшення шодо надання гранriв переможцям KoHKypciB.
!оповiOачi: Губар C.l

3. Рiзrrе.

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розлоча,ги засiдання зi схвалення lIорядку
денного.

Голосування: (за) - 21;(проти) - 0;<утримались> - 0.

Заперечень у членiв НР немае, порядок денний схв€Lпюеться одноголосно.

Розгляд питань порядк), денrtого:

протокол J\t 34

засiдання науковоi ради Нацiональноfо фонду дослiлжень УкраТни

05 листопада 2020 року

карантинOм та рекомендованими
вiдбуваеться в дистанцiйнiй формi

шляхом аудiо/вiдео конференuii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom-

Реестрацiя членiв HayKoBoi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
при€днання до аудiо/вiдео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).
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l. Перше питання порядку денного - <Про поточний стан справ),

СЛУХАЛИ;
Губар C.I. доповiв, що станом на сьогоднi науковою радою за двома
конкурсами погоджено 174 договори. При цьому було зазначено, що пiдписано
150 договорiв, зареестровано в Казначействi l08 договорiв, по 74 договорам
перерахованi кошти. !ля розгляду на сьогоднiшньому засiданнi лирекцiсю
пiдготовлено З0 логоворi в.

Запропоновано iнформаuiю взяти до вiдома.

2. Щруге питання порядку денного - кПро ухв€lлення рiшення щодо надання
грантiв переможцям KoHKypciB>.

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв про 2 договори за конкурсом <Наука для безпеки людини i
суспiльства>, якi винесено дирекцiею НФДУ до розгляду науковою радою i

шии

вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ЛЬ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства>. ,Що зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> -20; (проти) - 0; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол М 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоТ
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <<Наука для безпеки
людини i суспiльства). До зЕвначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обгрунтування.

дставив до розгляду першии llоговlр:
Ns
з/л

Ресстрацiйний
номеD пDо€кту

Установа Назва проскту HavKoB и й

керiвник
1 2020.0l/0l 33 Iнститчт

сцинтиляцiйних
матерiалiв
нАну

Гетероструктурованi органiчнl
сцинтилятори iз високою здатнiстю до
розлiлення iонiзуючих випромiнювань
за формою сцинтиляцiйного iмпульсу
для задач радiоекологii

Галунов
Микола
Захарович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування

2020.0l <Наука для безпеки людини i

2020.0l/033 l lнститут прикладних
проблем механiки i

математики

Створення сенсорноТ системи на
ocHoBi нанопорошкових
матерiалiв для реестрацii сумiшей
газiв
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Запропоновано надати грант зilзначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: кзu -19; (проти) - 0; <утримались>> - 1.

Рiшення прийнято.

кол Jф 21 за результатами зазначеного конкурсу:
2020.0l <Наука для безпеки людини i суспiльства>

л!

'п
Реестрачiйний
HoMeD пDо€кгч

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

I 2020.0l i0025 Нацiональний унiверситет
<Львiвська пол iTex HiKa>

Система пiдтримки прийняття

рiшень моделювання
поширення Bipyc н их iнфекцiй

шаховська
Наталiя
Богданiвна

fубар C.I. доповiв про договори за конкурсом (Наука для безпеки людини i
суспiльства)), в яких наведено обсяг фiнансування на 2020 piK у розмiрах
менших за затвердженi рiшенням HayкoBoi ради НФЩУ вiд 16-17 вересня

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений -972,00 тис. грн.; бюджет в договорi
- 604,6З2 тис. грн.; рiзниця - 367,З68 тис. грн. Також до договору дода€ться
лист за пiдписом наукового керiвника проскту з обгрунтуванням щодо
зменшення обсягу фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i
розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за)) - 20; (проти> - 0; <утримались) - 1.

Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу (Наука для безпеки людини i суспiльства> Нацiональному
унiверситету <<Львiвська полiтехнiка>, проект <Система пiдтримки прийнятгя
рiшень моделювання поширення вiрусних iнфекцiй> реестрацiйний номер
2020.0210025 (науковий керiвник Шаховська Н.Б.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 604,6З2 тис. грн.

о г дставлено договlр:
2020.0l <Наука лля безпеки людини i суспiльства>

л.r
з/п

Ресстрачiйний
номеD пDо€к],ч

Усталова Назва проскту Науковий
керiвник

2 2020.0l /0075 Iнститут бiоорганiчноi
xiMiT та нафтохiмii iM.
В,П, Кухаря НАНУ

!изайн та синтез нових
електронодефi цитних азолiв,
акти вних проти BipyciB, якi
викликають опортунiстичнi
iнфекцiТ

Броварець
Володимир
Сергiйович

Бюджет не коригувався 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
вiдповiдае затвердженому: затверджений - 1954,750 тис. грн.; бюджет в

договорi - 1661,140 тис. грн.; рiзниця - 29З,6l0 тис. грн. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням



щодо зменшення обсягу фiнансування
дослiджень i розробок на 2020 piK.

проекту з виконання наукових

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <зо - 19; ((проти> - 0; <утримаrrись> - 1.

Рiшення прийнято.
УХВАЛИЛИ: надатиy.\Бl\J|y|J|yl: надати грант 1з урахуванням наданого ооrрунтування переможцю
конкурсу <Наука для безпеки людини i суспiльства> Iнституту бiоорганiчноi

грант 1з урахуванням обrрунтування

xiMii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НАНУ, проскт <Щизайн та синтез нових
електронодефiцитних азолiв, активних проти BipyciB, якi викликають
опортунiстичнi iнфекцii> реестрацiйний номер 2020.0210075 (науковий керiвник
Броварець В.С.) з обсягом фiнансування на2020 piK - l661,140 тис. грн.

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу, !о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зшначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений - 1354,310 тис, грн.; бюджет в
договорi - 981,930 тис. грн.; рiзниця -З72}80 тис. грн. Перероблено кошторис
витрат на 1,5 мiсяцi.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь l9 членiв науковоТ ради.
Голосування: <зu - 15; (проти) - 0; <утримал ись>> - 4.
Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Наука для безпеки людини i суспiльства> Нацiональному технiчному
унiверситету УкраТни <Киiвський полiтехнiчний iнститут iMeHi Iгоря
Сiкорського>, проект <Iнтелектуальнi моделi i методи визначення iндикаторiв
деградацii земель на ocHoBi супутникових даних) ресстрацiйний номер
2020.0210273 (науковий керiвник Шелестов А.Ю.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 981 ,9З0 тис. грн.

Губар C.l. доповiв про 15 договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), якi винесено дирекцiею НФДУ до розгляду

о )озгляду представлено н договlр:
2020.0l (Наука д,lя безпеки людини i суспiльстваll

,N!r Ресстрацiйний
ttoмep про€кту

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

з 2020.0ll027з нацiональний технiчний
унiверситет УкраТни
<киiвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi Iгоря
Сiкорського>

Iнтелектуальнi моделi i

методи визначення
iндикаторiв деградацii земель
на ocHoBi 

"rnrrn"no""* ou""*

Шелестов
Андрiй
Юрiйович

начковою Dадою
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

л!
з/п

Ресстрацiйний
HOMeD ПDОСКТY

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

l 2020.02/0078 lнституту
надтвердих

Монокристали нiтриду галiю GaN:
отримання пiд високим тиском,

Туркевич
Володимир



матерiалiв iM. В.
М. Бакуля НАНУ

структура, властивостi зiновiйович

Бюджет скоригований комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вlдповlдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).,Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. С перенесення закупiвлi
обладнання мiж роками.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <зu - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

БюджеТ скоригований комiсiсЮ вiдповiдногО конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол J\i 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). [о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> -2l; (проти)) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

о гляду представлено договlр:
. 2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих ученихr)

л!
зlл

Ре€страцiйний
номер проскту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

2 2020.02/о346 Головна астрономiчна
обсерваторiя НАНУ

Астрофiзичн i Релятивiстськi
Галактичнi Об'екти (АРГО):
життевий шлях активних ядер

Берцик
Петер
Петерович

о ставлено говlр:
2020.02 (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))м

зlп
Ре€страцiйн ий
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

з 2020.02/0l 25 Одеська
нацiональна
академiя харчових
технологiй

Пiдвищення ефективностi
термоакумулювальних пристроТв для
сонячноТ енергетики шляхом
застосування нанофлюцiв i

калiлярно-пористих структур

Желсзний
В iталiй
Петрович

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених>. [о зазначеного договору надано yci
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необхiднi супровiднi документи та обфунтування. Замiна
необхiднi документи та обгрунтування).

Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:
l) дозволити змiну у складi виконавцiв проекту.

Голосування: <<за>> - 201, (проти) - l; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

2) надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за)) - 19; <проти> - 0; <утримались>> - 1.

виконавця (е yci

Рiшення прийнято.

вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Л! 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)..Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування. е замiна виконавця, надано
обrрунтування i Bci необхiднi документи.
Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицiТ:

1) дозволити змiну у складi виконавцiв проекту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (зD - 20; (проти> - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

2) надати грант зЕвначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <зы - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0,
Рiшення прийнято.

Бюджет комiсiсю вlдповlдного фiнансуванняьюджет не коригувався комlсl€ю вlдповlдного конкурсу. 0бсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

обсяг

]о розгляд, дставлеIIо ии догов
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

л!
з/п

Ре€страцiйний
номер лDоекту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

4 2020.02/0l l9 Нацiональний аерокосм iчний
унiверситет iM. М, €,
Жуковського KXapKi вський
авiацiйний iнститут>

HayKoBi основи створення
оксидних та вуглецевих
наноструктур в умовах
плазмового середовища

Баранов
олег
олегович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансуваIlня

о г, дставлено нии договlр:
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

.vц

з/п
Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва лроскту Науковий
керiвник

5 2020.02l0l22 ,Щержавний
унiверситет
iнфраструктури та
технологiй

Розроблення концелтуальних засад
для вiдновлення ефективного
функчiонування застарiлих
вантажних вагонiв

Фом iH
олексiй
Вiкторович

вiд 16-17 вересня (протокол N9 21) про затвердження результатiв конкурсу,
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перелiку проектiв, що рекомендуються до ре€шiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiдхень провiдних та молодих учених). ,що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обцрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <зо - 20; (проти> - 0; <утримались> - 1.
Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнБсування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол м 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування, е перенесення закупiвлi
обладнання мiж роками (надано обrрунтування).

о г представлено договl
2020.02 uПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених,l

л!r

зlл
Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту начковий
керiвник

6 zoz0.02l0406 lнститут геофiзики
iM. C.I. Субботiна
НАН УкраТни

Магнiтнi iндiкатори
палеокл iматич них змiн у вiдкладах
лесово-гр} н tовоТ форvачiТ Украiни

Бахмутов
Володимир
Георгiйович

запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> - 20; (проти) - 0; <утримались) - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд 16-17 вересня (протокол лъ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв 'rx фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених), !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е паперовий примiрник
договору.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <зы - 20; ((проти) - 0; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

{о розгляду представлено на оговl
, 2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

N!
зl11

Ресстрачiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

7 2020.02l0зз,7 Нацiональний технiчний
унiверситет
кХаркiвський
полiтехнiчний iнститут>

Композицiйнi матерiми на ocHoBi
керамiки для захисту вiд
електромагнiтного
випромiнювання

Ведь
Марина
вiталiтвна

!о розгляду представлено наступний договiр:



2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молqдих ученихD
л!
з/п

Ресстрачiйний
номеD пDоскту

Установа Назва проск,гу Науковий
керiвник

8 2020.02/00l 5 Iнститут
космiчних
дослiджень ндн
Украiни та ,ЩКА
УкраТни

Теоретичнi та експериментальнi
дослiдження глобальних збурень
природного i техногенного
походження в системi Земля-
атмосфера-iоносфера

Черемних
олег
Костянтинович

БюджeтнекopигyвавсякoМiсi€ювiдпoвiДнoгoкo@
в!дповlдно до рlшення науковоТ 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 iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). !о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: (зat) - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

о гляду представлено оговl
, 2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учевих)

л9
зh1

Ре€страuiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

9 2020.02l0380 нiжинський
державний
унiверситет iMeHi
Миколи Гоголя

CTpyKTypHi перетворення та
нерiвноважнi електроннi процеси
в широкозонних оксидах та ix
твердих розчинах

Мельничук
Олександр
Володимирович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обс- фi"ансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiон.l,'Iьного фонду дослiдЙень Украiни
вiд 1б-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацiт за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).,що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е замiна виконавця, надано
обrрунтування i Bci необхiднi документи.
Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:

1) дозволити змiну у складi виконавцiв проекту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: (за> - 20; (проти) - 0; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

2) надати грант зЕвначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (зD - 2l;(проти) - 0; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

2020.02 <Пiдтримка дослiджень

[нститут фiзики
напlвпров!дникlв lMeHl



В.е. Лашкарьова НАН
УкраТни

ефективного детектування
бiомолекул та патогенiв

миколайович

Бюджет комlсl€ю вiдповiдногоьюджет не коригувався комlсl€ю вlдповlдного конкурсу. 0бсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HaykoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

обсяг фiнансування

вiд 1б-17 вересня (протокол Nч 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реапiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). flo зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <зu - 20; (проти) - 0; <утримались) - 1.

Рiшення прийнято.

вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни
вiд lб-l7 вересня (протокол Jф 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених).,Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> - 201, (проти) - 0; <утрималисьr> - 1.

Рiшення прийнято.

го ено нии договlр:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень лровiдних та молодих учених>

л!
зlл

Ре€страцiйний
номер пDо€ктч

Установа Назаа проскту Начкови й

керiвник
ll 2020.02/оо57 [нститут xiMiT

поверхнi iM. О.О.
Чуйка НАН
Украiни

HoBi функцiональнi матерiали,
що використовують можливiсть
керування фазовим станом
речовин в граничному шарi

Туров
Володимир
Всеволодович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування

о гляду представлено договlр:
2020.02 кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

N9
зlп

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

l2 2020,02l0054 lнститут фiзики
напiвпровiдникiв
iMeHi В.е.
Лашкарьова НАНУ

Ефекти структурно-фазових
трансформачiй з фрактальним
самовпорядкуванням
нанокристалiв оксидiв
ванадiю

Кладько
Василь
Петрович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вlдповlдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку просктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обфунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
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В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради.
Голосування: кзu - 20; (проти) - 0; <утримались)) - 0.
Рiшення прийнято.

г дставлено ниЙ дого
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

N!
зlл

Ре€страцiйний
номер проскту

Установа Назва проскту Начкови й

керiвник
lз 2020.02l0036 киiвський

нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Розробка фiзичних засад
акусто-керованоТ модифiкацiТ та
машинно-орiентовано'i
характеризацiТ кремнiевих
сонячних елементiв

олiх
олег
Ярославович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування

вiд 16- 17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

перелlку проектlв, що рекомендуються до реалlзацil за рахунок грантовот
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)..Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обфунтування.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (зD - 20; (проти) - 1;<утримались) - 0.
Рiшення прийнято,

о дставлено н огов
2020.02 кПiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

_|,Iц

]/п
Ресстрачiйний
lloMep про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

l4 2020.02l0024 Нацiональний технiчний
унiверситет Украiни
<<китвський полiтехнiчний
iнстиryт iMeHi [горя
Сiкорського>

Синтез низьковартiсних
керамiчних мембран
контрол ьованого дизайну для
мобiльних MFiUFNF систем

Донцова
Тетяна
Анатолiтвна

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол }l! 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до ремiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <<Пiдтримка

дослiджень провiдних та молодих учених). .Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обфунтування. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з проханням
дозволити замiну у складi виконавцiв (у зв'язку з тривалим стажуванням за
кордоном першого).

Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:
l) дозволити замiну у складi виконавцiв про€кту.

Голосування: (за> - 19; <(проти) - 0; <утримались>> -2.
Рiшення прийнято.

2) надати грант зЕвначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.



о ставлено нии договlр:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiлних та молOдих учених)

л!
зjп

Ре€страцiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту HavKoB и й

керiвник
l5 2020.0210l 38 Iнститут

бiоколоiдноТ xiMiT
iMeHi
Ф,,Щ.Овчаренка
НАН УкраТни

Електрокiнетичнi явища в

природних HaHo/Mi кро-флюlдних
та дисперсних системах:
характеризацiя, обробка,
моделювання

Ковал ьчук
Володимир
lванович

11

Голосування: (за) - 19; ((проти)) - 0; <утрима_llись) - 1.

Рiшення прийнято.

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення Hayкoвoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). У заявцi в пунктi 3.4 детального
змiсту проекту зазначено, що кадрове забезпечення виконання про€кl.у
склада€ться з 16 осiб, зокрема б aBTopiB про€кту, 5 виконавцiв проскту i 7 осiб
науково-допомiжного персоналу без зазначення прiзвищ. Хоча умовами
конкурсу передбачено: до 7 aBTopiB проекту i З - без зазначення прiзвищ.

Пiсля обговорення Губар C.I попросив надати дирекцii НФДУ час для
додатковоi перевiрки на вiдповiднiсть умовам конкурсу склад виконавцiв
проекту i перенести розгляд цього договору на наступне засiдання науковоi
ради.
Розгляд зазначеного договору перенесено на наступне засiдання Hayкoвoi ради.

о розгляду представлено н договlр:
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiлних та vолодих } чених))

N!
зlл

Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

lб 2020.02l0lз7 Сумський
державний
унiверситет

Розробка <КонцепцiТ
запровадження державноТ
системи контролю за залученням
та ефективним використанням
мiжнародноТ техн iчноТ допомоги
в YKpaTHi на 2021-2025 рр.>

Гаруст
Юрiй
вiталiйович

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу, Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення Haykoвoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол }lэ 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом (Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених). Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.
В обговореннi взяли участь: Скок М.В., Kicb О,Р., Солдаткiн О,П., Яценко Л.П.
за результатами обговорення Яценко Л.п. винiс на голосування пропозицilо
надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
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Голосування: кза> - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

протокол М 21) за результатами зазначеного конкурсy:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

N9 Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва лро€кту Науковий
керiвник

2020.02/003 8 Нацiональний
унiверситет
<Львiвська
полiтехнiка>

Одержання молифiкованих
низькомолекулярним и

органiчними сполуками бiтумiв
iз нафтових залишкiв

Братичак
Михайло
миколайович

Губар C.I. доповiВ про договоРи за конкурсом (Пiдтримка дослiджень
провlдних та молодих учених), в яких наведено обсяг фiнансування на 2020 piK
у розмiрах менших за затвердженi рiшенням науковоi ради НФДУ вiд 1б-l7

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. ,Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений - 986,524 тис. грн.; бюджет в договорi
_ 89б,840 тис. грн.; рiзниця _ 89,684 тис. грн. Також до договору дода€ться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням щодо зменшення
обсяry фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (зD - 20; ((проти)) - 0; кутримались) - 1.

Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)
Нацiональному унiверситету (Львiвська полiтехнiка), проект <Одержання
модифiкованих низькомолекулярними органiчними сполуками бiтумiв iз
нафтових залишкiв>> ре€страцiйний номер 2020.02100З8 (науковий керiвник
Братичак М.М.) з обсягом фiнансування на2020 piK - 896,840 тис. грн.

!,о розгляду представлено наступний договiр:

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обцрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений - 559,З00 тис. грн.; бюджет в договорi
_5l3,8l9 тис. грн.; рiзниця _45,481 тис. грн. Також до договору додаеться лист
за пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням щодо змiн до

2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))
N9

зlп
Реестрачiйний
номер лроскту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

2 2020.02/028з нацiональний технiчний
унiверситет Украiни
"КиIвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi Iгоря
Сiкорського"

HoBi високопластичнi надмiцнi
сталi Fе-Мп-Аl_С: вплив
технологiчн их параметрiв на

формування iх структури та
фiзико-хiмiчнi властивостi

Шемет
Володимир
Жданович

кошторису та зменшення обсяry фiнансування проекту з виконання наукових
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дослiджень i розробок на 2020 piK. е замiна виконавця, надано обrрунтування i
Bci необхiднi документи.
Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:

l) дозволити змiну у складi виконавцiв проскту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <зa> - 20; (проти) - 0; <утримались>> - 0.
Рiшення прийнято.

2) надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (зa> - 20; ((проти) - 0; <утримались) - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)
нацiональному технiчному унiверситету Украiъи "киiвський полiтехнiчний
iнстиryт iMeHi Iгоря Сiкорського", проект <<HoBi високопластичнi надмiцнi сталi
Fe-Mn-Al-C: вплив технологiчних параметрiв на формування ix структури та
фiзико-хiмiчнi властивостi> ресстрацiйний номер 202о.02/о283 (науковий
керiвник Шемет В.Ж.) з обсягом фiнансування на2O2О piK - 5lЗ,8l9 тис. грн.

дставлено дого

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затвердже ний - 9'16,990 тис. грн.; бюджет в
договорi _ 749,104 тис. грн.; рiзницЯ - 22,7,886 тис. грн. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням
щодо змiН обсягУ фiнансуваннЯ про€кту з виконання наукових дослiджень i

розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> - 211' (проти> - 0; <утримались> - 0.
ухвАлили: надати грант iз урахуванням наданого обцрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Киiвському
нацiональному унiверситету iMeHi Тараса Шевченка, проект <особливостi
взаемодiт наночастинок з вiрусами та мiкроорганiзмами рiзних типiв.
Iмплементацiя до антивiрусноi та антимiкробноi терапiЬ> реестрацiйний номер
2020.0210з52 (науковий керiвник Лозовський В.З.) з обсягом фiнансування на
2020 piK -749,|04 тис. грн.

,Що розгляду представлено наступний договiр:

2020.02 (П

2020.02l0352 КиТвський
нацiональний
унiверситет iMeHi
Тараса Шевченка

Особливос,гi взаемодii наночастинок з
вiрусаvи ta м iкроорган iзмам и рiзних
типiв. Iмплементацiя до анти BipycHoi



2020,02 кПiлтримка дослiджень провiлних та молоди\ )ченихь
л!
з/п

Ре€страцiйний
нOмер лрOскту

Установа Назва проскту Наукови й

керiвник
4 2020.02/006l Чернiвецький

нацiональний

унiверситет
iMeHi Юрiя
Федьковича

HoBiTHi методи i системи
багатофункцiональноi Мюллер-
матричноi поляризацiЙноi i

флуоресчентноI томографiТ м iKpo та
наноструктури мереж бiологiчних
кристалiв

Ушенко
Юрiй
олександрович

74

Бюджет не кориryвався комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обгрунтування), Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений - |244,9З4 тис. грн.; бюджет в
договорi -|62,615 тис. грн.; рiзниця -1082,3 19 тис. грн. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням
щодо змiн обсяry фiнансування проскту з виконання наукових дослiджень i
розробок на 2020 piк, в якому зазначено, що yci змiни погодженi з планово-
виробничим вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 20; (проти> - 0; <утримались) - 1.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обгрунтування переможцю
конкурсу <пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))
чернiвецькому нацiональному унiверситету iмeнi Юрiя Федьковича, проскт
KHoBiTHi методи системи багатофункцiональноi Мюллер-матричноi
поляризацiЙноi i флуоресцентноi томографii Miкpo та наноструктури мереж
бiологiчних кристалiв) реестрацiйний номер 2020.0210061 (науковий керiвник
Ушенко Ю.О.) з обсягом фiнансування на2020 piK - 162,615 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. !о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений - |2з6,264 тис. грн.; бюджет в
договорi - 667,,584 тис. грн.; рiзниця - 5б8,б80 тис. грн. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
шодо змiн обсягу фiнансування про€кту з виконання наукових дослiджень i

розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: (за) - 19; (проти> - 0; <утримались)) - 1,

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> XapKiBcbKoMy

о дставлено договll]:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

л!r

зlп
Ресстрацiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

5 2020.02l0096 Харкiвський
нацiональний
унiверситет iMeHi В.Н.
Каразiна

Оператори в

нескiнченновим iрних
просторах: взаемозв'язок
геометрiТ, алгебри i топологiТ

Кадець
Володимир
михайлович



нацiональному унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна, про€кт <Оператори в
нескiнченновимiрних просторах: взаспtозв'язок геометрii, алгебри i топологii)>

ресстрацiйний номер 2020.0210096 (науковий керiвник Кадець В,М.) з обсягом
фiнансування на2020 piK - 667,584 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обlрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вlдповlда€ затвердженому: затверджений - 2500,00 тис. грн.; бюджет в договорi
_ 2457,20 тис. грн.; рiзниця - 42,S0 тис. грн. Також до договору дода€ться 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 погодженi з планово-фiнансовим
вiддiлом та керiвництвом установи грантоотримувача.
Запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 21; (проти) - 0; <утримались> - 0.

ухвАлиJIИ: надати грант iз урахуванI{ям наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту
фiзичноi xiMiT iM. Л.В.Писаржевського НАН Украiни, проект <Розвиток
пiдходiв до структурно-функцiонального дизаину нових дискретних i
супрамолекулярних комплексiв лантаноiдiв - перспективних одноiонних
магнетикiв i люмiнесцентних матерiа.пiв> ресстрацiйний номер 2O20.02lO2o2
(науковий керiвник Павлiщук В,В,) з обсягом фiнансування на 2020 piK -
245'1 ,20 тис. грн,

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,

{о розгляду представлено оговlр:
, 2020,02 "Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених,,

л!

'п
Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

6 2020.02l0202 Iнститут фiзичноТ
xiMii iM.
Л.В.Писаржевського
НАН УкраТни

Розвиток пiдходiв до структурно-
функцiонального дизайну нових
дискретних i супрамолекулярних
комплексiв лантано'iдiв -

перспективних одноiонних
магнетикiв i люмiнесцентних
матерiалiв

Павлiщук
Вiталiй
валентинович

о гляду представлено договlр:
ZЭ?!_!|з_ЦЦrрцщдu дослiджень провiлних та молодих учених,)м

зlп
Ресстрацiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проскту Начковий
KepiBH ик

7 2020.02/0зз5 Iнститут фiзичноТ xiMii
iM.
Л.В.Писаржевського
НАН Украiни

HoBi ефективнi цеолiтнi
каталiзатори екологiчно безпечних
процесiв перетворення
вiдновлювальноТ сировини в цiннi
органiчнi сполуки

Щербань
Наталiя
!митрiвна

iнформована згола, обцрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдас затвердженому: затверджений * 500,00 тис, грн.; бюджет в договорi
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- 450,00 тис. грн.; рiзниця - 50,00 тис. грн. Також до договору додаеться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обцрунryванням щодо зменшеннrI
обсяry фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK. С замiна виконавця у 2020 р., надано обlрунryвання i Bci необхiднi
документи.
Яценко Л.П. винiс на голосування TaKi пропозицii:

l) дозволити змiну у складi виконавцiв проскту.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <за> - 20; (проти)) - 0; <утримались>> - 0.
Рiшення прийнято.

2) надати грант зЕвначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: <<за>> - 20; (проти) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урtIхуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) Iнституту
фiзичноi xiMii iM. Л.В.Писаржевського НАН Украiни, проскт <HoBi ефективнi
цеолiтнi каталiзатори екологiчно безпечних процесiв перетворення
вiдновлювальноТ сировини в цiннi органiчнi сполуки)) реестрацiйний номер
2020.02/0ЗЗ5 (науковий керiвник Щербань Н.Д.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 450,00 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Мас мiсце
перерозподiл коштiв: зменшення витрат на вiдрядження (через карантиннi
обмеження - збiльшення витрат на спецустаткування передбачене для
придбання у 202]l роцi. .Що зазначеного договору надано yci супровiднi
документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,
обqрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не вiдповiдае
затвердженому: затверджений - 1605,30 тис. грн.; бюджет в договорi -
1014,834 тис. грн.; рiзниця - 590,466 тис. грн. Також до договору дода€ться
лист за пiдписом наукового керiвника проскту з обrрунтуванням щодо
зменшення обсяry фiнансування про€кту 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 обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту
кiбернетики iMeHi В,М. Глушкова нАну, про€кт <Аналiтичнi методи та
машинне навчання в Teopii керування i прийняттi рiшень за умов конфлiкту та

о )озгляду представлено н договlр:
2020.02 (Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих ученихD

л!
з/п

Ре€страцiйний
номеD лросктч

Установа Назва проскту
керiвник

8 2020.0z/0l21 lнститут
кiбернетики iMeHi
В.М. Глушкова
нАну

Аналiтичнi методи та машинне
навчання в теорii керування i
прийняrтi рiшень за умов конфлiкту
та невизначеностi

HopKiH
Володимир
Iванович



lo розгляду представлено наступний договlD:
2020.02 кПiдтримка дослiлжень провiдних та молодих учених)

лс
з/п

Ресстрацiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проекту Начковий
ксрiвник

9 2020.02l0284 нацiональний технiчний
унiверситет Украjни
<китвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi lгоря
Сiкорського>

Геопросторовi моделi та
iнформацiйнi технологiТ
супутникового монiторингу
проблем розумного Micтa

Шелестов
Андрiй
Юрiйович

77

невизначеностi> реестрацiЙниЙ номер 2020.0210121 (науковиЙ керiвник HopKiH
B.I.) з обсягом фiнансування на 2020 piK - 1014,8З4 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Мае мiсце
перерозподiл коштiв: зменшення витрат на вiдрядження (через карантиннi
обмеження - збiльшення витрат на спецустаткування передбачене для
придбання у 202l роцi. До зазначеного договору надано yci супровiлнi
документи (довiдка з основного мiсця роботи, iнформована згода,
обlрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не вiдповiдас
затвердженому: затверджениЙ - 1060,13 тис. грн.; бюджет в договорi -
7|1,720 тис. грн.; рiзниця - 348,4l тис. грн. Також до договору додаеться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обгрунтуванням щодо зменшення
обсягу фiнансування проскту з виконання наукових дослiджень i розробок на
2020 piK. Кошторис витрат перероблено з розрахунком заробiтноi плати на 1,5
мiсяцi.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв Hayкoвoi ради.
Голосування: (зa>) - 15; (<проти)) - 2; <утримались) - 3.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)
Нацiональному технiчному унiверситету УкраТни <Киiвський полiтехнiчний
lнститут 1MeHl Iгоря Ciiнститут iMeHi Iгоря Сiкорського>, проект (Геопросторовi моделi та
iнформацiйнi технологii супутникового монiторингу проблем розумного MicTa>
ресстрацiйниЙ номер 2020.0210284 (науковиЙ керiвник Шелестов А.Ю.) з
обсягом фiнансування на2020 piK - 711,720 тис. грн.

3. Трете питанпя порядку денного - <Рiзне>.

Полоцька О.О. нагадала про вебiнар з Польським фондом дослiджень, який
вiдбудеться б листопада 2020 р., початок об 1 l,00, та запросила членiв науковоi
ради приеднатися до зазначеного заходу.

Питання порядку денного вичерпанi, наступне засiдання планусться
провести б листопада 2020 року. Засiдання оголошуеться завершеним.

Голова НР Л.П. Яценко

Секретар НР Т.М. Косячкiна


