Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0122U200309
Відкрита
Дата реєстрації: 19-06-2022
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: 2.7 - інше (Ініціативна тема)

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: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Адреса: вул. Немировича-Данченка, буд. 2, м. Київ, 01011, Україна
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

3. Виконавець
Назва організації: Київський національний університет технологій та дизайну
Код ЄДРПОУ/ІПН: 02070890
Підпорядкованість: Міністерство освіти і науки України
Адреса: вул. Немировича-Данченка, буд. 2, м. Київ, 01011, Україна
Телефон: 380442800512
E-mail: knutd@knutd.edu.ua
WWW: https://knutd.edu.ua/

4. Співвиконавець
5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)
Розробка та застосування мікробних нано- та біотехнологій у біомедицині та біоіндикації природніх і штучно створених
об’єктів

Назва роботи (англ)
Development and application of microbial nano- and biotechnologies in biomedicine and bioindication of natural and artificial
objects

Мета роботи (укр)
Розроблення мікробних і біосенсорних технологій та дослідження властивостей біополімерів, наноматеріалів для
створення біобезпечних препаратів та біотестування навколишнього середовища

Мета роботи (англ)
Development of microbial and biosensor technologies and study of properties of biopolymers, nanomaterials for creation of
biosafe preparations and biotesting of environment
Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності:
Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Широке застосування технологій більш чистого
виробництва та охорони навколишнього природного середовища
Вид роботи: 48 - прикладна
Очікувані результати: Матеріали
Галузь застосування: Біотехнологія

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

02.2022

12.2023

Остаточний звіт

Розробка та застосування мікробних нано- та біотехнологій у
біомедицині та біоіндикації природніх і штучно створених об’єктів

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ
Коди тематичних рубрик НТІ: 47.13.35, 47.09.65, 62.01, 62.09.39, 62.09.99
Індекс УДК: 621.396.6:658.562; 621.396.66, 621.389; 004.354.3, 573.6.086.83, 573.6.086.835:579.8, 573.6.086.835, 004.354.3

8. Заключні відомості
Керівник організації:
Грищенко Іван Михайлович (д. е. н., професор)
Керівники роботи:
Волошина Ірина Миколаївна (к. т. н., доцент)

Відповідальний за подання документів: Кривонос Олена Олександрівна (Тел.: +38 (063) 808-91-62)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності
УкрІНТЕІ

Юрченко Т.А.

