Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0121U114012
Відкрита
Дата реєстрації: 24-11-2021
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: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02010793
Підпорядкованість: Міністерство охорони здоров`я України
Адреса: вул. Пекарська, буд. 69, м. Львів, Львівська обл., 79010, Україна
Телефон: 380322603066
Телефон: 380322757632
WWW: http://meduniv.lviv.ua

4. Співвиконавець

5. Науково-технічна робота
Назва роботи (укр)
Розробка функціональних кормів для риб з біомаси диких водоростей

Назва роботи (англ)
Design of functional fish feed from wild algae biomass

Мета роботи (укр)
Розробка технологій нових кормових продуктів, отриманих із водоростей (мікрокапсульована функціональна добавка
біомаси кладофори та фікоціанін як функціональна добавка, екстрагована з біомаси ціанобактерій), щоб створити нові
кормові добавки для вирощування риб із метою покращення нутриційного статусу населення.

Мета роботи (англ)
Development of technologies for the new feed products derived from algae (microencapsulated functional supplement from
Cladophora biomass and phycocyanin as a functional supplement extracted from Cyanobacteria biomass) to create new feed
supplements for fish grrowing in order to improve the nutritional status of the population.
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: Раціональне природокористування
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: Дослідження і розробки в галузі природничих наук, медицина, фармація

Експерти

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

11.2021

12.2021

Остаточний звіт

Визначення антиоксидантної активності й складу фікоціаніну і біомаси
Cladophora sp. як сировинної бази для розробки кормів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 69.25.15.05
Індекс УДК: 639.3.043.2, 639.3.043.2:69.25.15.056/.27

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Зіменковский Борис Семенович (д. фармац. н., професор, акад.)
Керівники роботи:
Гудзь Наталія Іванівна (д. фармац. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Туркіна В.А. (Тел.: +38 (097) 967-12-15)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

