Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200487
Відкрита
Дата реєстрації: 06-07-2022
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: 6541230
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 1920.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2022

920.000

2023

1000.000

2. Замовник
Назва організації: Національна академія наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270
Адреса: вул. Володимирська, буд. 54, м. Київ, 01601, Україна
Підпорядкованість:
Телефон: 380442343243
E-mail: prez@nas.gov.ua
WWW: http://nas.gov.ua

3. Виконавець
Назва організації: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України
Код ЄДРПОУ/ІПН: 05416975
Підпорядкованість: Національна академія наук України
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, буд. 15, м. Київ, 01030, Україна
Телефон: 380442351070

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Створення генетичної бази даних паразитів фонових видів амфібій та рептилій території України

Назва роботи (англ)
Creation of the genetic database of parasites of the dominant species of amphibians and reptiles from the territory of Ukraine

Мета роботи (укр)
Створення генетичної бази даних паразитів фонових видів амфібій та рептилій території України за допомогою сучасних
методів світлової мікроскопії та молекулярно-генетичного аналізу для подальшої більш швидкої та дешевої діагностики
стану зараженості різних тварин із залученням мало- та неінвазивних методів відбору проб.

Мета роботи (англ)
Creation of a genetic database of parasites of the dominant species of amphibians and reptiles from the territory of Ukraine by
using modern methods of light microscopy and molecular analysis for further faster and cheaper diagnosis of the infection rate
of various animals with the aid of minimally and non-invasive methods of sampling.
Пріоритетний напрям науково-технічної 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: База даних послідовностей ДНК
Галузь застосування: Паразитологія

Експерти

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

03.2022 12.2022

Проміжний звіт

2

01.2023

Остаточний звіт

12.2023

Збір, визначення та первинна обробка паразитологічного матеріалу з
модельних теириторій ряду областей Укаїни
Додаткові збори, доопрацювання первинного матеріалу, обробка та
аналіз отриманих даних, оформлення звітної документації

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 34.33.23
Індекс УДК: 576.89;591.69

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Харченко Віталій Олександрович (д. б. н., с.н.с.)
Керівники роботи:
Сирота Ярослав Юрійович (к. б. н.)

Відповідальний за подання документів: Світін Роман Сергійович (Тел.: +38 (066) 971-80-45)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

