Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U100313
Відкрита
Дата реєстрації: 11-01-2021
Статус виконавця: 71 - співвиконавець
Реєстраційний номер РК головного виконавця: 0118U005175

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією,
концерном тощо)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування
7722 - кошти підприємств, установ, організацій України
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 20
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

20

2. Замовник
Назва організації: Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417101
Адреса: вул. Академіка Заболотного, буд. 150, м. Київ, Київська обл., 03143, Україна
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Телефон: 380442000356
Телефон: 380445261169
E-mail: inform@imbg.org.ua
WWW: http://www.imbg.org.ua

3. Виконавець
Назва організації: Державне підприємство "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02568182
Підпорядкованість: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Адреса: вул. Метрологічна, буд. 4, м. Київ, Київська обл., 03143, Україна
Телефон: 380445265229
E-mail: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua
WWW: http://www.ukrcsm.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка та стандартизація методик вимірювань концентрацій зеараленону, лактату та глутамату і методик готування
стандартних розчинів аймаліну, що виконуються в рамках наукових проектів цільової програми наукових досліджень НАН
України «”Розумні” сенсорні прилади нового покоління на основі сучасних матеріалів та технологій»

Назва роботи (англ)
Development and standardization of methods for measuring concentrations of zearalenone, lactate and glutamate and methods
for preparing standard solutions of aimalin, performed within the framework of scientific projects of the target program of
scientific research of NAS of Ukraine" "Smart" sensory devices of the new generation based on modern materials and
technologies.

Мета роботи (укр)
Метою є розроблення та відпрацювання методик вимірювання концентрації зеараленону, лактату та глутамату; методики
готування стандартних розчинів аймаліну з відповідною активністю.

Мета роботи (англ)
The aim is to develop and test methods for measuring the concentration of zearalenone, lactate and glutamate; methods of
preparation of standard solutions of aimalin with the corresponding activity.
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Технологічне оновлення та розвиток агропромислового
комплексу
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Нормативно-технічна документація
Галузь застосування: Біотехнологія, харчова промисловість, сільське господарство, екологічний контроль тощо.

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Розробка та стандартизація методик вимірювань концентрацій
1

12.2020

12.2020

Без звіту

зеараленону, лактату та глутамату і методик готування стандартних
розчинів аймаліну

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 31.25.15
Індекс УДК: 678.01;544.23.02/.03;544.25.02/.03

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Сабатович Дмитро Артемович
Керівники роботи:
Кулик Сергій Вікторович

Відповідальний за подання документів: Булавіна Тетяна Борисівна (Тел.: +38 (044) 526-55-69)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

