Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U102930
Відкрита
Дата реєстрації: 18-06-2020
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук
(головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)
КПКВК: 6541030
Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 300
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2020

300

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380442350981
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416952
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна
Телефон: 380445254020
WWW: http://isp.kiev.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Створення та впровадження серії високочутливих інтегрованих приладів для проведення експресної діагностики
захворювань в ветеринарії на найнебезпечніші вірусні і генні хвороби з метою покращення якості продукції тваринництва

Назва роботи (англ)
Creation and implementation of a series of high-sensitivity integrated devices for the rapid diagnosis of diseases in veterinary
medicine for the most dangerous viral and gene diseases in order to improve the quality of livestock products

Мета роботи (укр)
Створення багатоканальної системи відбору проб досліджуваних зразків біоматеріалу та розроблення проекту методики
проведення експресної діагностики ензоотичного лейкозу великої рогатої худоби

Мета роботи (англ)
Creation of a multi-channel sampling system for the studied biomaterial samples and development project of methods of rapid
diagnosis of enzootic bovine leukemia
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Вироби технічні, Технології, Методичні документи
Галузь застосування: ветеринарія

Експерти
Подрушняк Анатолій Євгенович

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
1

02.2020 12.2020

Остаточний звіт

Розроблення та виготовлення багатоканальної системи відбору проб
біоматеріалу

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 47.09.65, 68.41.41
Індекс УДК: 621.389; 004.354.3, 619:616-07

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Бєляєв Олександр Євгенович (д. ф.-м. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Дорожинський Гліб Вячеславович (к. т. н.)
Ушенін Юрій Валентинович

Відповідальний за подання документів: Дорожинський Гліб Вячеславович (Тел.: +38 (098) 281-90-10)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

