
Національна академія наук України 
Головна астрономічна обсерваторія 
 
ПРОТОКОЛ  
засідання дирекції 
09.07.2018  № 2 
м. Київ 
 
ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Кравчук (заст. директо-
ра з наукової роботи), Р.Р. Кондратюк (заст. директора зі загальних питань), Л.М. Свачій 
(уч. секретар), чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна, Я.В. Павленко, І.Б. Вавилова, І.І. Си-
нявський, П.П. Корсун,  М.М. Медведський, Н.Ф. Парусімова (нач. планового відділу).   
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 
 

1. Обговорення запиту на відкриття науково-дослідної роботи  за відомчою тематикою 
«Вивчення фізичних характеристик небесних об’єктів на різних масштабах  Всесвіту  
за результатами спостережень та моделювання» (орієнтовний термін виконання: 
01.08.2018−31.12.2019 рр.;  науковий керівник: к.ф.-м.н. А.В. Сухоруков).  

2. Про розподіл базового бюджетного фінансування ГАО НАН України  на друге        
            півріччя 2018 р.       
      3. Різне. 
 
1.СЛУХАЛИ:  
Обговорення запиту  на відкриття  науково-дослідної роботи за відомчою тематикою  «Вив-
чення фізичних характеристик небесних об’єктів на різних масштабах  Всесвіту  за результа-
тами спостережень та моделювання»  (орієнтовний термін виконання:  01.08.2018 − 
31.12.2019 рр.; наук. керівник: к.ф.-м.н. А.В. Сухоруков). 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків: НАН України залучає її 
наукові установи (чи підрозділи) до виконання наукових досліджень в рамках бюджетної 
програми 6541230 за напрямом «Підтримка найважливіших для держави наукових дослі-
джень і науково-технічних розробок в інтересах соціально-економічного розвитку, націо-
нальної безпеки та оборони». ГАО НАН України планує подати до Відділення фізики і ас-
трономії НАН України запит на відкриття науково-дослідної роботи «Вивчення фізичних 
характеристик небесних об’єктів на різних масштабах  Всесвіту  за результатами спосте-
режень та моделювання»  (орієнтовний термін виконання:  01.08.2018 − 31.12.2019 рр.; на-
уковий керівник: к.ф.-м.н. А.В. Сухоруков). Відповідальними виконавцями цієї НДР бу-
дуть молоді вчені:  Зінченко Ігор Андрійович, Вовк Катерина Борисівна, Бабик Юрій Вік-
торович, Добричева Дар’я Вікторівна, Пулатова Надія Григорівна, Василенко Анатолій 
Андрійович, Шубіна Олена Сергіївна, Соболенко Маргарита Олександрівна, Іванюк Олек-
сій Михайлович, Ольшевський Вячеслав Леонідович, Бовчалюк Андрій Павлович, Юхим-
чук Юлія Юріївна, Жаборовський Віталій Петрович, Захожай Ольга Володимирівна, Клю-
єва Антоніна Ігорівна, Іщенко Марина Вікторівна, Похвала Сергій Миколайович, крім мо-
лодих вчених ще Осіпов С.М. та Безпалько В.Г. Заступник директора з наукової роботи 
П.П. Берцик зібрав частину матеріалу для запиту, в т.ч. заявки від співробітників на прид-
бання обладнання.  Прошу ще подавати пропозиції (С.Г. Кравчуку), зокрема заявки на 
придбання обладнання. 

Фінанси з нової НДР адміністрація ГАО пропонує використати так, щоб молоді вчені 
(виконавці НДР), отримували стовідсоткову зарплату, якщо вони переважно працюють в 
ГАО, або зарплату 50%, якщо вони багато перебувають за кордоном. Можна виплатити 



молодим ученим премії за особливі здобутки в рамках виконання цієї НДР. Але остаточне 
рішення щодо використання фінансів з нової НДР залежатиме від рішення керівників від-
ділів. Також передбачено невеликий фінансовий резерв з коштів цієї НДР. 

Якщо названа НДР буде відкрита, то наприкінці цього і наступного року треба буде 
підготувати докладний звіт. Тому закликаю молодих учених – виконавців обговорюваної 
НДР – активно попрацювати в рамках цієї теми.    
  

Після виступу акад. НАН України Я.С. Яцків відповів на запитання присутніх. 
 

УХВАЛИЛИ:  
      Рекомендувати адміністрації ГАО НАН України подати до Відділення фізики і астрономії 
НАН України запит на відкриття науково-дослідної роботи «Вивчення фізичних характерис-
тик небесних об’єктів на різних масштабах  Всесвіту  за результатами спостережень та моде-
лювання»  (орієнтовний термін виконання:  01.08.2018 − 31.12.2019 рр.; науковий керівник: 
к.ф.-м.н. А.В. Сухоруков).  
 Інформацію про орієнтовний розподіл фінансів з названої НДР взяти до відома. 
 
 
2.СЛУХАЛИ:  
Про  розподіл  базового бюджетного фінансування   ГАО НАН України  на  друге півріччя 
2018 р.       
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про фі-
нансовий стан наукових підрозділів Обсерваторії на кінець першого півріччя поточного ро-
ку, назвавши, у яких відділах є борги, а в яких − заощадження.  Далі доповідач розповів про 
орієнтовний розподіл базового бюджетного фінансування  ГАО НАН України  на друге пів-
річчя 2018 р.       

   
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію про фінансовий стан наукових підрозділів ГАО НАН України на кінець першого 
півріччя  поточного року  і   про орієнтовний розподіл базового бюджетного фінансування  
ГАО НАН України  на друге півріччя 2018 р. взяти до відома. 

 
 
3. 
а) СЛУХАЛИ:  
Про розподіл  приміщень ГАО НАН України.       

 
Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків надав слово заст. дирек-

тора зі загальних питань Р.Р. Кондратюкові. 
  

Р.Р. Кондратюк висловив  свої пропозиції щодо оптимізації використання приміщень 
ГАО НАН України, зокрема щодо кімн. 313. 
 
 В обговоренні питання взяли участь: М.М. Медведський, акад. НАН України 
Я.С.Яцків. Зокрема, акад. Я.С. Яцків наголосив, що слід змінити таблички на дверях кімнат. 
 
  
УХВАЛИЛИ:  
Керівникам підрозділів ГАО НАН України до 1 вересня 2018 р. надати заст. директора зі за-
гальних питань Р.Р. Кондратюкові інформацію щодо бажаного розподілу співробітників по 
робочих кімнатах Обсерваторії.  



б) СЛУХАЛИ:  
Про «Примірне положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних нау-
кових посад державної наукової установи».  
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України  Я.С. Яцків  проінформував щодо 
«Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних науко-
вих посад державної наукової установи», котре Уряд недавно затвердив (Постанова КМУ від 
23 травня 2018 р. № 404). Зокрема, доповідач наголосив, що згідно з названим Положенням, 
конкурсна комісія державної наукової установи має складатися з не менш ніж семи чоловік, і 
запропонував ввести до складу комісії ще чл.-кор. НАН України Р.І. Костика (відділ фізики 
Сонця) та к.ф.-м.н. П.Ф. Лазоренка (відділ астрометрії та космічної геодинаміки). 
  
  
УХВАЛИЛИ:  
Інформацію щодо «Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних наукових посад державної наукової установи» та про обліковий склад конкурсної 
комісії ГАО НАН України, створеної для проведення конкурсу на заміщення вакантних нау-
кових посад ГАО НАН України, взяти до відома. 
 
 
в) СЛУХАЛИ:  
Про спорядження експедиції співробітників ГАО НАН України в Карпати.  
 

Директор Обсерваторії акад. НАН України  Я.С. Яцків проінформував про пропози-
цію від підрозділів Обсерваторії спорядити експедицію співробітників ГАО НАН України в 
Карпати, на гору Драгобрат, для оцінювання астроклімату   місцевості. Доповідач зазначив, 
що М.М. Перетятко  та пров. інженер С.М. Похвала висловили бажання взяти участь у такій 
експедиції. Акад. НАН України  Я.С. Яцків додав,   що М.М. Перетятка за потреби можна 
зарахувати у штат ГАО НАН України.  
  
 
УХВАЛИЛИ:  
Уважати за доцільне спорядити експедицію співробітників ГАО НАН України в Карпати, на 
гору Драгобрат, для оцінювання астроклімату місцевості. Рекомендувати адміністрації ГАО 
НАН України призначити провідного інженера С.М. Похвалу керівником експедиції.   Реко-
мендувати С.М. Похвалі ознайомитися з доступною інформацію щодо можливої дислокації 
експедиції в Карпатах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова                                                                                   акад.  Я.С. Яцків; 

     секретар                                                                                         Л.М. Свачій.    
                                                                                                                                              
 

     
 


