
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
02.11.2017   № 3 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ: акад. НАН України Я.С. Яцків (директор), С.Г. Кравчук (заст. директора з 
н.р.), Л.М. Свачій (учений секретар), чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна (зав. відділу), 
І.Б.Вавилова (зав. відділу), Я.В. Павленко (в.о. зав. відділу), М.М. Медведський (в.о. зав. 
відділу), І.І. Синявський (в.о. зав. відділу), О.А. Велесь (в.о. зав. АКІОЦ), В.А. Шемінова 
(заст. зав. відділу), Б.О. Шахов (зав. лаб.), П.П. Корсун (зав. лаб.), В.Л. Костюченко (гол. 
профспілки), Н.Ф. Парусімова (заст. гол. бухгалтера), Є.Г. Кратков (гол. інженер), 
Я.О.Романюк (керівник науково-технічного сектору ННЦ ГАО НАН України та КНУ ім. 
Тараса Шевченка).  
 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Про  підсумки  адміністративної  та  фінансової  діяльності  ГАО НАН України  
    за І―ІІІ квартали 2017 р. 
2. Різне. 
 
 
1. СЛУХАЛИ:  
Про  підсумки  адміністративної  та  фінансової  діяльності  ГАО НАН України  за І―ІІІ ква-
ртали 2017 р. 
 

Директор ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків поінформував присутніх про фінансову 
ситуацію Обсерваторії станом на 1 листопада 2017 р. Доповідач відзначив, що був борг, зу-
мовлений виплатами з коштів цільової НДР Обсерваторії, котрий вдалося ліквідувати. Далі 
акад. Я.С.Яцків докладно спинився на фінансовому стані кожного наукового підрозділу ГАО 
НАН України, назвавши, який підрозділ має заборгованість, а який ― заощадження. Після 
цього доповідач відзначив, що протягом листопада поточного року підрозділам потрібно 
ліквідувати свою заборгованість, і відповів на запитання присутніх.  

 
Чл.-кор. Н.Г. Щукіна: Як нараховуються проценти щодо фінансування того чи іншого 

відділу? 
Акад. Я.С. Яцків: Ми обговорювали це на засіданнях дирекції на початку 2017 р. З бю-

джетного фінансування зарплату не отримують співробітники віком понад 65 років, а молоді 
вчені (до 35 років) отримують 100%-ну зарплату. Н.Ф.Парусімова докладніше розкаже Вам 
про це. 

 
Чл.-кор. Н.Г. Щукіна: Як відносно тих колег, котрі переїхали жити й працювати за кор-

дон?  
Акад. Я.С. Яцків: Якщо хтось із них у своїх публікаціях в аффіліації (відомості про авто-

ра; affiliation) вказує ГАО НАН України, то зі згоди відділу йому залишають половину поса-
дового окладу.  
 
УХВАЛИЛИ:  

Інформацію про фінансову ситуацію ГАО НАН України станом на 1 листопада 2017 р. взяти 
до відома.  



 
2. а) СЛУХАЛИ:  
Про пропозицію НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ ім. І.І. Мечникова щодо створення 
разом з ГАО НАН України оглядового дзеркального 60-см телескопа віддаленого доступу.  

 
 Акад. Я.С. Яцків: Як Вам відомо, в структурі Обсерваторії функціонує Науково-

навчальний центр (ННЦ) ГАО НАН України та КНУ ім. Тараса Шевченка. До кінця року ми 
послухаємо звіт про діяльність цього Центру. В рамках його роботи ГАО НАН України від-
новила співпрацю з НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ імені І.І. Мечникова. Колеги з 
Одеської астрономічної обсерваторії хочуть проводити спостереження на спостережній ста-
нції «Маяки». Сьогодні ГАО відвідав співробітник ОАО С.В. Подлєсняк. Прошу Я.О. Рома-
нюка ― керівника науково-технічного сектору ННЦ ГАО НАН України та КНУ ім. Тараса 
Шевченка) ― розповісти про це.  

Я.О. Романюк поінформував присутніх про пропозицію колег з ОАО створити разом 
з ГАО НАН України оглядовий дзеркальний 60-см телескоп віддаленого доступу, оснащений 
сучасним приймачем випромінювання, та використовувати його для спільних робіт, зокрема 
для спостережень астероїдів. Після цього доповідач відповів на запитання присутніх. 

Акад. Я.С. Яцків доповнив розповідь Я.О. Романюка. 
 

УХВАЛИЛИ: 
Інформацію про пропозицію колег з НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ ім. І.І. Мечни-
кова щодо створення разом з ГАО НАН України оглядового дзеркального 60-см телескопа 
віддаленого доступу взяти до відома. Рекомендувати керівникам  наукових підрозділів ГАО 
НАН України розглянути питання щодо зацікавленості відділів у створенні й використанні 
такого телескопа. 
 
  б) СЛУХАЛИ: 
Про нову Цільову програму наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостере-
ження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту 
Горизонт-2020 ERA-PLANET» (ERA-PLANET/UA) та про відповідну  Постанову Президії 
НАН України (№ 268 від 25 жовтня 2017 р.). 

 
Акад. Я.С. Яцків: Нещодавно Президія НАН України затвердила нову Цільову про-

граму наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні спостереження довкілля в інте-
ресах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент проекту Горизонт-2020 ERA-
PLANET» (ERA-PLANET/UA). 

На черговому засіданні 25 жовтня ц.р. Президія НАН України відзначила важливість і 
актуальність участі України у створенні європейського дослідницького простору в галузі 
космічних інформаційних систем. Спільні плани європейських країн щодо їх внеску до ство-
рюваної Глобальної системи спостережень за планетою Земля (система GEOSS) відповіда-
ють сучасним пріоритетам світової спільноти з напрацювання нових інструментів та методів 
досягнення умов сталого розвитку. Етапи створення системи GEOSS передбачені у деся-
тилітньому плані її впровадження на 2016―2025 рр., а програма Горизонт-2020 визначила 
європейський внесок у цей план. Серед консорціумів, створених у світі для реалізації систе-
ми GEOSS, велику роль відіграє європейський проект ERA-PLANET, бо він об’єднує майже 
всі країни Європи (близько 40 організацій). Важливою є й участь українських учених у за-
планованих роботах, яка базується на успішних пілотних проектах з моніторингу аграрних 
ресурсів та стихійних лих. 

Створено Раду щодо названої Цільової програми, від ГАО НАН України та КНУ ім. 
Тараса Шевченка до цієї Ради входить д.ф.-м.н. Г.П. Міліневський.  



Є відповідна постанова Президії НАН України (№ 268 від 25 жовтня 2017 р.) ― пере-
даю друкований примірник Постанови Г.П. Міліневському. Хто бажає ― може ознайомити-
ся з цією Постановою та подати пропозиції Г.П. Міліневському. 
 
 УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про нову Цільову програму наукових досліджень НАН України «Аерокосмічні 
спостереження довкілля в інтересах сталого розвитку та безпеки як національний сегмент 
проекту Горизонт-2020 ERA-PLANET (ERA-PLANET/UA)» про відповідну  Постанову Пре-
зидії НАН України (№ 268 від 25 жовтня 2017 р.)   взяти до відома. 

в) СЛУХАЛИ: 
 Про деякі поточні справи ГАО НАН України (обігрів Обсерваторії, деякі питання щодо жи-
тлового комплексу тощо).  

 
Акад. Я.С. Яцків: Незважаючи на спроби і енергетичної служби ГАО, і мої, поки що 

не вдалося вирішити проблему з обігрівом Обсерваторії. Про це докладнеіше поговоримо 
сьогодні на планерці. Є також проблема з житловим комплексом ― не вдалося списати його 
з балансу ГАО. Наступного року створимо житлово-комунальну групу, розробимо програму 
щодо фінансування житлового комплексу. 

 Є деякі проблеми в бібліотеці ГАО НАН України. Бібліотека перевантажена; було б 
добре зробити електронні версії часто запитуваних книжок.  

Прошу вченого секретаря передати зав. бібліотеки Н.В. Печерозі, щоб вона наприкін-
ці листопада ц.р. виступила зі звітом про роботу бібліотеки та розповіла про поточні пробле-
ми. 

Зараз бібліотека просить профінансувати передплату декількох дуже потрібних для 
Обсерваторії видань («Урядовий кур’єр» та ін.) ― приблизно 3 тис. грн. Прошу бухгалтерію 
виділити кошти на цю передплату. 
 
 
 УХВАЛИЛИ:  

Інформацію про обговорювані поточні справи ГАО НАН України (обігрів Обсерваторії, де-
які питання щодо житлового комплексу тощо) взяти до відома. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Голова                                                                                                     акад. Я.С. Яцків,  
 
секретар                                                                                                      Л.М   Свачій.                                                                                                                                                     
 
 
 
 


