Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0119U102692
Відкрита
Дата реєстрації: 18-07-2019
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: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 320
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2019

160

2020

160

2. Замовник
Назва організації: Міністерство освіти і науки України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 38621185
Адреса: просп. Перемоги, 10, м. Київ, Київська обл., 01135, Україна
Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України
Телефон: 380444814763
Телефон: 380444813221
E-mail: mon@mon.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05417199
Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України
Адреса: вул. Терещенківська, 2, м. Київ, Київська обл., 01004, Україна
Телефон: 380442344041
E-mail: inst@botany.kiev.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Вивчення біоресурсів ендолишайникових грибів з ендемічних видів лишайників Далекосхідної Азії та Східної Європи в
рамках Нагойського протоколу

Назва роботи (англ)
Exploration of endolichenic fungal bioresource from endemic lichen species to Far East Asia and Eastern Europe in the frame of
ABS Nagoya Protocol

Мета роботи (укр)
Дослідження біорізноманіття нових біоресурсів (ендолишайникових грибів), виділених з ендемічних видів лишайників з
Кореї (Далекосхідної Азії) та України (Східної Європи), а також створення світової колекції ендолишайникових грибів для
промислового застосування їх природних речовин в рамках Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та
справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання

Мета роботи (англ)
Investigation of biodiversity of novel bioresource (endolichenic fungi) isolated from endemic lichen species to Korea (Far East
Asia) and Ukraine (Eastern Europe)and global collection of endolichenic fungi for industrial application of their natural
substances in the frame of ABS (access to genetic resources and benefit-sharing)
Пріоритетний напрям науково-техеічної діяльності: Фундаментальні наукові дослідження з найважливіших проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: поліпшення стану навколишнього середовища
Галузь застосування: біотехнологічне використання речовин ендолишайникових грибів

Експерти

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

05.2019

12.2019

Проміжний звіт

2

05.2020 12.2020

Остаточний звіт

Молекулярна філогенія, збір та ревізія ендемічних таксонів
лишайників родини рамалінових та підродини калоплакових
Молекулярна філогенія, збір та ревізія ендемічних таксонів
лишайників родини леканорових та підродини телосхістових

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.29.15, 34.29.01
Індекс УДК: 582.2/.3, 58, 582.29/29

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мосякін Сергій Леонідович (д. б. н., професор, член-кор.)
Керівники роботи:
Мосякін Сергій Леонідович (д. б. н., професор, член-кор.)

Відповідальний за подання документів: Кондратюк Сергій Якович (Тел.: +38 (044) 239-67-85)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

