
протокол м 35

засiдання науковоi ради Нацiонального фонлу лослiлжень УкраТни

(нФду)
06 листопада 2020 року

Мiсце лроведення: у зв'язку з карантином та рекомендованими
лротиепiдемiчними заходами, засiдання вiдбувасться в дистанцiйнiй формi
шляхом аулiо/вiлео конференчii iз застосуванням програмного забезпечення
Zoom.

Реестрацiя членiв науковоi ради (далi - НР) проводиться онлайн шляхом
присднання до аудiо/вiлео конференцii (кiлькiсний склад НР - 30 осiб).

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

Присутнi на засiданнi:

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

Члени HayKoBoi ради:
Боречький Ю.Р., Бородiна О.М., Висоцька Н.О., Вiльчинськиli С.Й,,
[орошенко А.О., Жаботинська С,А., Зажигалов В.О., IcaelrKoB С.В., Kicb О.Р.,
Колотiлов С.В., Кондратюк С.Я., Кочубей А.Н., Лебовка M.I., Мельник Т.А.,
Найдюк Ю.Г., Носич о.Й., Прiхна Т.о., Скок М,В., Солдаткiн о.П., Шакун B.I.

Представники дирекцii НФДУ:
Полоцька О.О. - виконавчий директор;
Губар C.I. - перший заступник виконавчого директора;
Апдруц"ппо В.Б. - начiLпьник вiддiлу грантовоi пiдтримки дослiliжень 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:

l. Про поточний стан справ.
,Щоповidачi: Губар С,I.

2. Про ухвалення рiшення щодо надання грантiв переможцям KoHKl,pciB.

,Щоповidачi: Губар С l
З. Про подовження TepMirly укладення договорiв з переможцями KoHKypciB.

4. Рiзне.

Яценко Л.П. BHic пропозицiю розпочати засiлання зi схвалення порядку
денного.

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

Заперечень у членiв НР немас, порядок денний схвЕlлю€ться одноголосно.

Розгляд питань порядку денного:
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1. Перше питання порядку денного - кПро поточний стан справ)).

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. доповiв, що станом на сьогоднi залишились нерозглянутими
науковою радою за двома конкурсами |7 договорiв. При цьому було зазначено,

що зареестровано в Казначействi 121 договiр, по 108 договорам перерахованi
кошти.

Запропоновано iнформацiю взяти до Bil(oMa.

2. {руге питання порядку денного - пПро ухвzLпення рiшення щодо надання
грантiв переможцям KoHKypci в>.

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 HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол ЛЪ 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до ремiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв ix фiнансу,вання за конкурсом <Наука для безпеки
людини i суспiльства). До зазначеного договору надано yci необхiднi
супровiднi документи та обгрунтування.

до гляду першии договl
лъ
зlл

Ре€страцiйний
номеD пDо€кту

Установа Назва про€кту Начкови й

KepiB ttи к

I 2020.0l/0490 Нацiональний технiчний
унiверситет УкраТни
"китвський полiтехнiчний
iнститут iMeHi lгоря
Сiкорського"

Платформа штучного
iнтелекту для дистанцiйного
автоматизованого вия влення
та дiагностики захворювань
людини

CTipeHKo
Сергiй
Григорович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: <<за>> -2l,, (проти> - 0; <утримались) - 0.

Рiшення прийнято.

о )озгляду представлено наступни! договlр:
2020.0l кНаука лля безпеки людини i суспiльства>

,1,6 Ресстраttiйний
номеD пDо€кту

YcTattoBa Назва про€кту Науков и й

керiвник

2 2020.0l /0504 lнститут фiзики
напiвпровiдникiв iM.
В.С. Лашкарьова
НАН УкраТни

Молекулярно-
напiвпровiдниковi
HaHocтpyKTypoBaHi електроди
для iмпедiометричних,ЩНК-
ceHcopiB

Гринько
,Щмитро
Олександрович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayKoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nч 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii 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 зазначеноп4у переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоТ ради,
Голосування: <зa> -l9; (проти> - 0; кутримались> - 1.

Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiв про договiр за конкурсом <Наука для безпеки людини i

суспiльства>, в якому обсяг фiнансув€tння на 2020 piK у розмiрi меншому за
затвердженi рiшенням науковоТ рали НФ!У вiд l6-17 вересня (протокол JФ 21)

Бюджет скоригований комiсiсю вiд,повiдного 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 - 2800,00 тис. грн.; бюджет в договорi
-2688,544 тис. грн.; рiзниця - 1l1,456 тис. грн. Також до договору додасться
лист за пiдписом наукового керiвника про€кту з обгрунтуванням щодо
зменшення обсягу фiнансування проеl(ту з виконання наукових дослiджень i

розробок на 2020 piK,

Запропоновано надати грант зазначеноI4у переможцю конкурсу.
Голосування: <за> - 2l;(проти> - 0; <утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

УХВАJIИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обцрунтування переможцю
конкурсу <Наука для безпеки людини i суспiльства> Iнституту xiMii поверхнi
iM. О.О. Чуйка НАНУ. проскт <Ро:lробка нано-ан,гиоксидантiв на ocHoBi
графену для терапiТ серцево-судиннIлх захворювань)) реестрачiйний номер
2020.0210|07 (науковий керiвник Войтко К.В.) з обсягом фiнансування на2020
piK - 2б88,544 тис. грн.

за Dезчльтатами зазначеного
2020,0l <Наука л,rя безп,эки людини i суспiльства>

,{q

зh|
Ресстрачiйн ий
номеD просктч

Установа Назва проскту Науков и й

керiвник

3 2020.0l /0 l 07 Iнститут xiM ii поверхнi
iM. О.О. Чуйка НАНУ

Розробка нано-антиоксидантiв на
ocHoBi графену лля терапiТ
серцево-судинних захворювань

Войтко
Катерина
василiвна

Губар C.I. доповiв про 5 договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених), якi винесено дирекцiсю НФДУ до розгляду
науковою ою

2020.02 <Пiлтримка дослiджеttь провiдних та молодих ученихD
Nl
зlп

Ресстрацiйний
номер пDоскту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

4 2020.0zl0265 Iнститут
органiч ноТ

xiMiT НАНУ

Розробка ме,годологiТ безпечного та
масштабованого застосування
нестабiл ьних дiазоалканiв як реагентiв
для орган iчного синтезу з
використ,]ння м проточних реак горiв

Волочнюк,Щ.М.

Бюджет скоригований комiсiсю вiдпсlвiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень УкраТни

(протокол Nл 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
що рекомендують,ся до реалiзацiт за рахунок грантовоi
та обсягiв ix фiнансування за конкурсом <Пiдтримка

вiд 16-17 вересня
перелiку проектiв,
пiдтримки Фонду
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дослiджень провiдних та молодих учен]дх). .Д,о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та оiбгрунтування. С паперовий примiрник

договору,
Запропоновано надати грант зазначено]\,Iу переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayKoBoi ради.
Голосування: (за) - l9; ((проти)) - 0; <утримались> - 1.

Рiшення прийнято.

о ГЛЯДУ ПРеДСТаВЛеНО НаСТУПНИИ Д()ГloBlp:
2020,02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

N9
ыl|

Ресстрачiйний
номеD проскту

Установа Назва про€кту начковий
керiвник

5 2020.02l0220 lнститут теоретичноТ

фiзики iM. М.М.
Боголюбова НАН Украiни

Моделi нерiвноважних
прочесiв в коло'йних системах

Лев
Богдан
Iванови ч

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонfurьного фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Nл 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>. !,о зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування.

Запропоновано надати грант зазначеноirу переможцю конкурсу.
Голосування: (за> - 21; (проти)) - 0; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

гляду представлено настуIIнии договlр:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiлних та молодих учених))

N9

зlп
Ресстрачiйний
номеD пDо€кту

Установа IIa]8a проскту Начковий
керiвник

6 2020.02l00зз нацiональний
техlllчнии

унiверситет
кХаркiвський
полlтехнlчнии
iнститут

Розробка наукових основ створення
нового класу надтвердих вакуумно-
дугових наноперiодних композитних
покриттiв з рiзним типом
мiжшарових грани ць на ocHoBi
нiтридiв перехiдних металiв

Соболь
олег
валентинович

Бюджет скоригований комiсiсю вiдпо,вiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол Jф 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку про€ктiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв iх фiнансування за конкурсом <Пiлтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)). ,Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обrрунтування. е паперовий примiрник
договору.
Запропоновано надати грант зазначеноIиу переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 2l; (проти) - 0; <утримались) - 0.
Рiшення прийнято.

Що розгляду представлено наступний договiр:



2020.02 кПiдцимка дослiджень провiлних та молодих учених>
л!
Уп

Ресстрачiйний
нOмер прO€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

7 2020.0210064 внз
(ПриазовськиЙ

державний
технiчний

унiвсрситет))

Фазово-структурна та xiM iчна
модифiкацiя поверхнi 3D-друкованих
сплавiв бiомедичного призначення
при обробчi висококонцентрованими
джерелами енергii для пiдвищення
довговiчностi шт\ чних iмплантiв

ефременко
Василь
Георгiйович

Бюджет скоригований комiсiею вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоТ ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол JФ 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 обrрунтування. е паперовий примiрник
договору.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу,
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: (за) - l9; (проти) - 0; <утримались> - l.
Рiшення прийнято.

Бюджетt,юджет не коригувався комtсl€ю вlдповlдного конкурсу. uьсяг фlнансування
вiдповiдно до рiшення HayкoBoi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни

комtсl€ю вiдповiдного обсяг фiнансування

вiд 16-17 вересня (протокол J\b 21) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до решIiзацiТ за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв lx фiнансування за конкурсом (Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)..Що зазначеного договору надано yci
необхiднi супровiднi документи та обгрунтування.
Запропоновано надати грант з€вначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: (за> - 20; (проти)) - 0; <утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

Губар C.I. доповiв про 8 договорiв за конкурсом <Пiдтримка дослiджень
провiдних та молодих учених)), в яких наведено обсяг фiнансування на 2020 piK
у розмiрах менших за затвердженi рiшенням науковоi ради НФЩУ вiд 16-17

о cTal]Jleнo н договtр:
2020.02 <<Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

м
э]п

Ресстрачiйний
номер про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

8 2020.02/0053 HHI_{ <Харкiвський
ф iз и ко-техн iч н и й
iнститут>

Просторовi кореля цiТ та
впорядкованi фази, обумовленi
ефектами взаемодii в

ультрахолодних квантових газах

CoTHiKoB
Андрiй
геннадiйович

ня (протокол Nо 2 1 ) за результатами зазначеного конкурсу:
2020,02 кПiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених>

Л,r

з/п
Ресстрачiйний
номер про€ктч

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

9 2020.02/030з Iнститут математики
нАну

,Щослiдження складностi
багаточастинкових

Конаровський
В iталiй



ст()хастич них систем васильович

Бюджет не коригувався комiсi€ю вiдповiдного конкурсу. flo зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згода, обrрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, ве
вiдповiдас затвердженому: затверджений - 653,00 тис. грн.; бюджет в договорi
* 33 1,598 тис. грн.; рiзниця - 321 ,402 тис. грн. Також до договору дода€ться
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.
Голосування: <за> - 20; ((проти)) - 1;<утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Iнституту
математики НАНУ, проект <,Щослiдження складностi багаточастинкових
стохастичних систем)) ресстрацiйний номер 2020.0210З03 (науковий керiвник
Конаровський В.В.) з обсягом фiнансування на2020 piK - ЗЗ1,598 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. .Що зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсця роботи,
iнформована згола, обгрунтування). Обсяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений - 1200,00 тис. грн.; бюджет в договорi
- 800,00 тис. грн.; рiзниця -400,00 тис. грн. Також до договору додасться лист
за пiдписом наукового керiвника про€кту з обгрунтуванням щодо змiн до
кошторису та зменшення обсягу фiнаrlсування про€кту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK.
Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за> - l8; (проти> - l; <утримались>> -2.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних ,га молодих учених) Херсонськiй
державнiй морськiй академiТ. проскт <Розробка нанополiмерних композитiв для
вiдновлення основних механiзмiв та корпусiв водного i наземного транспорту>

ресстрацiйний номер 2020,0210З9З (науковий керiвник Букетов А.В.) з обсягом
фiнансування на 2020 piK - 800,00 тис. грн.

о розгляду представлено н договlр:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

л!r

зlп
Ресстрацiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проскту Начковий
керiвник

|0 2020.0zlOз9з Херсонська державна
морська академiя

Розробка нанополiмерних композитiв
дltя вiдновлення основних механiзм iB
та корпусiв водного i наземного
транспорту

Букетов
Андрiй
В iKTopoB ич

о дставлено нии договl
2020.02 <Пiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

'l,t! Ресстрацiйний
намер проскту

Устано8а Назва проскту Науков и й

керiвник
ll 2020.0210| 12 Iнститут механiки iM.

С.П. Тимошенка
!ифракчiйнi процеси i радiацiйнi
сили в обмежених гiдропружних

Кубенко
BeHiaMiH



нАну системах .Щмитрович

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: затверджений -'762,00 тис. фн.; бюджет в договорi
- З40,59 тис. грн.; рiзниця - 421l,41 тис. грн. Також до договору додаеться лист
за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування проекту з виконання наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (зD - 20; (проти) - 0; <утримались> - l.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Iнституту
механiки iM. С.П. Тимошенка НАНУ, проект <ffифракцiйнi процеси i ралiаrriйнi
сили в обмежених гiдропружних системах> реестрацiйний номер 2020.02101|2
(науковий керiвник Кубенко В.Д.) з обсягом фiнансування на 2020 piK -
З40,59 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiсю 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 - |571r,421r тис. грн.; бюджет в

договорi - 1209,501тис. грн.; рiзниця - З6|,92 тис. грн. С перенесення
обладнання мiж роками. Також до договору дода€ться лист за пiдписом
наукового керiвника про€кту з обrрунтуванням щодо змiн обсягу фiнансування
проекту з виконання наукових дослiджень iрозробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв HayкoBoi ради.
Голосування: <зa> - l9; (проти) - 0; <утримались> - l.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> ННЦ
<Харкiвський фiзико-технiчний iнститут>, проект <Транспортування
електронних./позитронних згусткiв при високоградiентному прискореннi
електромагнiтними полями, що збуджуються у дiелектричних структурах або
плазмi iнтенсивними електронними згустками та потужним лазерним
iмпульсом> реестрацiйний номер 2020.0210299 (науковий керiвник CoTHiKoB

о представлено договlр:
2020.02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та Nlолодих учених))

лlr
зlл

Ресстраuiйний
номер проскту

Установа Назва проскту Начкови й

KepiBH ик
|2 2020.02l0299 ннц

<Харкiвський
фiзико-
технiчний
iнститут>

Транспортування
електронних./позитронних згусткiв при
високогралiснтному прискореннi
електромагнiтними полями, що
збулжуюr,ься у дiелектричних структурах
або плазмi iнтенсивними електронними
згустками та поryжним лазерним
iмпульсом

CoTHiKoB
Геннадiй
васил ьович

Г,В.) з обсягом фiнансування на 2020 piK - 1209,501 тис. грн.



о )озгляду представлено договlр:
2020,02 <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)

Лtl

з/п
Ресстрачiйний
HoMeD про€кту

Установа Назва проскту Науковий
керiвник

lз 2020.0210257 Iнститут
теоретичноi фiзики
iM. М.М.
Боголюбова НАНУ

Режим фiксованоТ тверлотiльноТ

мiшенi в експериментi LHCb
(CERN) i пошук екстремальних
cTaHiB MaTepii в зiткненнях важких
ядер на Великому Алронному
Колайдерi

CHKoBcKi
Ласло
Ласлович

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: затверджений - 540,00 тис. грн.; бюджет в договорi -
495,10l тис. грн.; рiзниця - 44,899 тис. грн. Також до договору додасться лист
за пiдписом наукового керiвника проскту з обrрунтуванням щодо змiн обсяry
фiнансування проскту з виконання наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 20; (проти) - 0; <утримались) - l.
УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обгрунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених)) Iнституту
теоретичноi фiзики iM. М.М. Боголюбова НАНУ, про€кт (Режим фiксованоi
твердотiльноi мiшенi в експериментi LHCb (CERN) i пошук екстремальних
cTaHiB матерii в зiткненнях важких ядер на Великому Адронному КолаЙдерi>

ре€страцiйний номер 2020.0210257 (науковий керiвник CHKoBcKi Л.Л.) з обсягом
фiнансування на 2020 piK - 495, l 01 тис. грн.

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
вiдповiдас затвердженому: затверджений - l400,00 тис. грн.; бюджет в договорi
- 1262,90 тис. грн,; рiзниця - lЗ7,10 тис. грн. Також до договору дода€ться лист
з обrрунтуванням щодо зменшення обсягу фiнансування проекту з виконання
наукових дослiджень i розробок на 2020 piK.

Голосування: <<за>> - 2l; <<проти> - 0; <утримались>> - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванням наданого обrрунтуванняухtJАJtиJlи: надати грант lз урахуванням наданого ооrрунтування переможцю
конкурсу кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених) Львiвському

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.

нацiональному унiверситету iMeHi IBaHa Франка) проскт <Свiтлогенеруючi
низькорозмlрнl структури з полярItзованою люмiнесценцiею на ocнoBi

неорганiчних матерiалiв> реестраuiЙниЙ номер 2020.02l021'7

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

Nr

'п
Ресстрачiйний
номер пDо€кту

Установа Назва проскту llауковий
керiвник

l4 2020.02l02l7 львiвський
нацiональний

унiверситет iMeHi
lBaHa Франка

Свiтлогенеруючi низькорозмiрн i

структури з поляризованою
люм iнесценцiсю на ocHoBi органiчних
i неоDганiчних матерiалiв

Карбовник
lBaH

,Щмитрович

оDганlчних l



о ено оговl
2020.02 кПiлтримка дослiджень провiдних та молодих учених))

л!

'п
Ресстрацiйний
номер про€кту

Установа Назва про€кту Начковий
керiвник

l5 2020.02/0094 Фiзико-техн iчний
iнститут низьких
темпераryр iM. Б. I.

BepKiHa НАНУ

Квантове тунелювання
коливальних збуджень в
теплопровiдностi кристалiчних та
аvорфних матерiал iB i композитiв

Кривчiков
Олександр
Iванович

(науковий керiвник Карбовник I.Д.) з обсягом фiнансування на 2020 piк -
|262,,90 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. [о зазначеного
договору надано yci супровiднi документи (довiдка з основного мiсчя роботи,
iнформована згода, обфунтування). О(5сяг витрат, зазначений в договорi, не
вiдповiдае затвердженому: затверджений 1386,40 тис, грн.; бюджет в
договорi - 670,485 тис. грн.; рiзниця - 7l5,915 тис. грн. Також до договору
дода€ться лист за пiдписом наукового керiвника проекту з обrрунтуванням
щодо зменшення обсяry фiнансування про€кту з виконання наукових
дослiджень i розробок на 2020 piK.

Запропоновано надати грант зазначеному переможцю конкурсу.
Голосування: (за) - 21;(проти) - 0; <утримались)) - 0.

УХВАЛИЛИ: надати грант iз урахуванI{ям наданого обrрунтування переможцю
конкурсу кПiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених> Фiзико-
технiчному iнституту низьких температур iM. Б. I. BepKiHa [{AHY, проект
<Квантове тунелювання колив€lльних збуджень в теплопровiдностi
кристалiчних та аморфних матерiалiв i композитiв) ресстрацiйний номер
2020.0210094 (науковий керiвник Кривчiков 0.I.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 670,485 тис. грн.

Бюджет не коригувався комiсiею вiдповiдного конкурсу. Що зазначеного
договору надано yci необхiднi супровiднi документи (довiдка з основного мiсця
роботи, iнформована згода, обгрунтування), Обсяг витрат, зазначений в

договорi, не вiдповiдае затвердженому: затверджений - |227,7|2 тис. грн,;
бюджет в договорi - 576,256 тис. грн.; рiзниця - 65 1,456 тис. грн. Також до
договору додаеться лист за пiдписом наукового керiвника проскту з
обrрунтуванням щодо зменшення обсjягу фiнансування про€кту з виконання
наукових дослiджень i розробок на 202() piK.
Запропоновано надати грант зalзначеноN{у переможцю конкурсу.

о )озгляду представлено н договlр:
2020.02 rrПiлтримка дослiлжень провiдних та молодих учених>

r{!] Реестрачiйний
номер про€кту

Установа Назва про€кту llауковий
KcpiB н tr к

lб 2020.02/0066 Щнiпровський
нацiональний

унiверситет
iMeHi олеся
Гончара

.I[осл iдження властивостей та будови
деяких тип iB напiвгруп. груп.
неасоцiативних алгебр, структур Лоде та
iснування сильно неперервних
стискаючих напiвгруп на вагових
банахових просторах

Курлаченко
Леонiд
Андрiйович

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



ухвАлили: надати грант iз урахуванIrям наданого обфунтування переможцю
конкурсу <Пiдтримка дослiджень провiдних та молодих учених>
[нiпровському нацiональному унiверситету iMeHi Олеся Гончара, проект
<.Щослiдження властивостей та булови деяких типiв напiвгруп, груп.,
неасоцiативних алгебр, структур Лоде та iснування сильно неперервних
стискаючих напiвгруп на вагових банахових просторахD реестрацiйний номер
2020.0210066 (науковий керiвник Курдаченко Л.А.) з обсягом фiнансування на
2020 piK - 576,256 тис. грн.

Губар С. I. повiдомив, що залишився ще один договiр, який був представлений
на минулому засiданнi i розгляд якого перенесено на сьогоднiшнс засiдання

oBoi

Бюджет не коригувався комiсiсю вiдповiдного конкурсу. Обсяг фiнансування
вiдповiдно до рiшення науковоi ради Нацiонального фонду дослiджень Украiни
вiд 16-17 вересня (протокол N9 2l) про затвердження результатiв конкурсу,
перелiку проектiв, що рекомендуються до реалiзацii за рахунок грантовоi
пiдтримки Фонду та обсягiв 'rx фiнансування за конкурсом <Пiдтримка
дослiджень провiдних та молодих учених)). У заявцi в пунктi 3.4 детального
змiсту про€кту зазначено, що кадрове забезпечення виконання про€кту
складасться з 16 осiб, зокрема б aBTopiB проскту, 5 виконавцiв проскту i 7 осiб
науково-допомiжного персонаJIу без зазначення прiзвищ. В той же час, в
iнформацii про виконавцiв проскту наведено б осiб, склад яких вiдповiдас
умовам конкурсу (кiлькiсть молодих вчених не менше 50 вiдсоткiв вiд складу
колективу aBTopiB). У договорi кiлькiсть виконавцiв зазначено 10 осiб, при
цьому не виконуються умови конкурсу - кiлькiсть молодих вчених стао менше
50 вiдсоткiв вiд складу колективу aBTopiB.

В обговореннi взяли участь: Лебовка M.I., Губар C.I., Вiльчинський С.Й.,
Яценко Л.П., Щорошенко А.о., Мельник Т.А., Солдаткiн о.П., Скок М.В.,
Носич О.Й., Полоцька О.О., Жаботинська С.А., Шакун B.I.

За результатами обговорення Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю
надати грант зазначеному переможцю конкурсу за умови приведення складу
виконавцiв у вiдповiднiсть до умов конкурсу, а саме: б виконавцiв, З асистенти
з числа молодих вчених та 1 лаборант, iз внесенням вiдповiдних змiн до
договору.
УХВАЛИЛИ: надати грант заtначеному переможцю конкурсу за умови
приведення складу виконавцiв у вiдповiднiсть до умов конкурсу, а саме: 6
виконавцiв, З асистенти з числа молодих вчених та 1 лаборант, iз внесенням

на
2020.02 кПiлтримка дослiджень провiдних та молодих ученихD

л9
зlп

Ресстрачiйний
номер проскту

Установа Назва лроскту Наr,кови й

керiвник
l7 2020.0210lз8 Iнститут

бiоколоiдноi xiMiT
iMeHi
Ф..Щ.Овчаренка
НАН Украiни

Електрокiнетичнi явища в
природних нано/м i кро-флюiдних
та дисперсних системах:
характеризацiя, обробка,
моделювання

Ковальчук
Володимир
Iванович

вlдповlдних змlн до договору.
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3. Третс питання порядку денного - uПро подовження TepMiHy укладеI{ня
договорiв з переможцями KoHKypciB)).

СЛУХАЛИ:
Губар C.I. повiдOмив. що закiнчено розгляд ycix дOговOрiв за двома
конкурсами та по 2lб договорам прийнято рiшення про надання грантiв
переможцям KoHKypciB. У той же час, ще не Bci договори надiйшли в
паперовому виглядi, вiдповiдно потрiбен якийсь час для закiнчення пiдписаtrня
договорiв iдля здiйснення ресстрацii в !ержавнiй казначейськiй службi
Украiни, З огляду на вищезазначене, пропонусться розглянути можливiсть
продовження TepMiHy укладення договорiв ще на тиждень.
Яценко Л.П. винiс на голосування пропозицiю продовжити TepMiH укладення
договорiв з переможцями KoHKypciB до l3 листопала 2020 року.
В голосуваннi взяли участь 20 членiв науковоi ради.
Голосування: <<за>> - 20; (проти)) - 0; <утримались> - 0.

УХВАЛИЛИ: продовжити TepMiH укладення договорiв з переможцями
KoHKypciB до 1З листопала 2020 року.

4. Четверте питання порядку денного <Рiзне>.

Обговорення майбутньоТ статгi про хiд KorlKypciB та результати роботи Фонду.

Питання
завершеним.

Голова НР

порядку денного вичерпанl. Засiдання оголошчсться

Л.П. Яценко

Секретар НР Т.М. Косячкiна


