Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U000259
Відкрита
Дата реєстрації: 13-01-2022
Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості
Підстава для проведення робіт: 43 - власна ініціатива (якщо робота виконується з власної ініціативи за кошти виконавця
НДР або безкоштовно)
КПКВК:
Напрям фінансування: 2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
7706 - безплатно (договір про науково-технічне співробітництво, тощо)
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 0.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2. Замовник
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

3. Виконавець
Назва організації: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02071091
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Дворянська, буд. 2, м. Одеса, Одеська обл., 65082, Україна
Телефон: 380482233515
Телефон: 380482235254
WWW: http://onu.edu.ua

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Дослідження біологічно-активних речовин в тканинах морських ракоподібних

Назва роботи (англ)
Investigation of biologically active substances in marine crustacean tissues

Мета роботи (укр)
Дослідити антиоксидантний, вітамінний, енергетичний та білковий статус морських ракоподібних та регуляцію
катаболітами вітамінів обміну речовин морських ракоподібних, що допоможе характеризувати їх стан за дією різних
факторів навколишнього середовища.

Мета роботи (англ)
To investigate the antioxidant, vitamin, energy and protein status of marine crustaceans and regulation by catabolites of
vitamins of metabolism of marine crustaceans, which will help characterize their state by the action of various environmental
factors.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (охорона навколишнього природного середовища)
Вид роботи: 39 - фундаментальна
Очікувані результати: Методи, теорії, нові наукові дані, методична документація
Галузь застосування: 73.10.1. - дослідження і розробки в галузі природничих наук;

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

01.2022

12.2026

Остаточний звіт

Дослідження біологічно-активних речовин в тканинах морських
ракоподібних

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 31.23.23, 31.27.17, 34.35.51
Індекс УДК: 577.16, 577.15, 574.5;572.1/.4, 577.16, 577.15, 574.5

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Труба Вячеслав Іванович (к. ю. н., професор)
Керівники роботи:
Петров Сергій Анатолійович (д.б.н., професор)

Відповідальний за подання документів: Колесніченко Тетяна Петрівна (Тел.: +38 (048) 723-63-20)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

