Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U113939
Відкрита
Дата реєстрації: 18-11-2021
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: 2201380
Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування
7713 - кошти держбюджету
Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 199.000
У тому числі по роках (тис. грн.):
Рік

Фінансування

2021

199.000

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

3. Виконавець
Назва організації: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут клітинної терапії"
Код ЄДРПОУ/ІПН: 32379957
Підпорядкованість:
Адреса: вул. С. Скляренка, буд. 4-а, м. Київ, 04073, Україна
Телефон: 380442066666
E-mail: info@stemcellclinic.com.ua
WWW: http://www.stemcellclinic.com

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Передові технології для інноваційного лікування безпліддя (E! 13638-Innova-Fertility)

Назва роботи (англ)
Advanced technologies for innovative infertility treatment (E! 13638-Innova-Fertility)

Мета роботи (укр)
Розробка передової технології для ефективного виділення стовбурових клітин з перинатальних структур (плацента,
тканина пуповини), які придатні для інноваційного лікування безпліддя невідомого походження

Мета роботи (англ)
The aim of the project - Development of advanced technology for effective isolation of stem cells from perinatal structures
(placenta, umbilical cord), which are suitable for innovative treatment of infertility of the unknown origin
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Науки про життя, нові технології профілактики та лікування
найпоширеніших захворювань
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка
Очікувані результати: Технології, Методи, теорії, Аналітичні матеріали
Галузь застосування: біологічні науки, медичні науки

Експерти

6. Етапи виконання
Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу
Створення низькотемпературного банку мезенхімальних стовбурових
1

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

клітин з нативної та кріоконсервованої тканини плаценти та пуповини
з характеристикою їх імунофенотипового профілю

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 62
Індекс УДК: [573.6.086.83+577.21]

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Мартиненко Сергій Іванович
Керівники роботи:
Шаблій Володимир Анатолійович (к. б. н.)

Відповідальний за подання документів: Нікуліна Вікторія Вікторівна (Тел.: +38 (066) 710-96-70)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

