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ПРИСУТНІ:  
акад. НАН України Я.С. Яцків (директор ГАО НАН України), С.Г. Крав-
чук (заст. директора з н. р.  ГАО НАН України), О.І. Шевченко (т.в.о. заст. 
директора з н.-т. р.  ГАО НАН України, зав. науково-техн. Відділу ГАО 
НАН України), М.І. Хоменко (в.о. заст. директора зі заг. питань  ГАО НАН 
України), Л.М. Свачій (учений секретар ГАО НАН України), чл.-кор. НАН 
України Н.Г. Щукіна,  Я.В. Павленко, П.П. Корсун, І.А. Верлюк, І.Б. Ва-
вилова,  Б.О. Шахов, О.А. Велесь, В.Л. Костюченко (голова профспілки 
ГАО НАН України), О.О. Святогоров (головний інженер ГАО НАН Украї-
ни), 
Т.В. Неводовська (гол. бух. ГАО НАН України), Н.Ф. Парусімова (нач. пл. 
відділу ГАО НАН України), Л.В. Панченко (зав. відділу кадрів ГАО НАН 
України) 
 

 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 
1. Про обставини діяльності ГАО НАН України. 
2. Про деякі поточні справи ГАО НАН України: ремонтні роботи, доповідні 

записки щодо преміювання працівників, штатні розписи наукових підрозді-
лів ГАО НАН України на 2020 р. 
 
                                             ------------------------------------ 
 

           1. СЛУХАЛИ:    Про  обставини діяльності ГАО НАН України. 
 

   Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків:  
Шановні колеги! Щороку місяць грудень дуже насичений різними 

вимогами, подіями та заходами. Перш за все нам потрібно підвести підсумки 
роботи за 2019 р. З наукової тематики це робить і робитиме Вчена рада. Що-
до ефективності (точніше ― оцінки ефективності) роботи працівників нау-
кових підрозділів, то це мають здійснити керівники цих підрозділів і подати 
інформацію до 12 грудня ц.р. 

Перше. Сьогодні коротко говоритимемо про роботу науково-
допоміжних підрозділів ГАО НАН України. 

У цілому на тлі всіх негараздів, що ми їх маємо в державі, НАН Укра-
їни та в ГАО зокрема, роботу цих підрозділів можна оцінити позитивно. 
Конкретно:  

- завершено створення відокремленого від Обсерваторії житлового 
фонду (ОСББ та приватні особи). Ще є окремі проблемні питання щодо еле-
ктро- та водопостачання цього фонду; 

- підготовлено та введено до експлуатації системи теплопостачання. 
Тут добре попрацювала наша енергетична група. Ще є проблемні питання 
щодо здавання в оренду котельні (не відгукується потенціальний оренда-



тор), щодо постачання газу в 2020 р. та ін.; 
- виконано поточний ремонт окремих споруд, хоч і не в повному об-

сязі. Проінформувати про це прошу  М.І. Хоменка (ремонт дахів) і О.О. Свя-
тогорова (ремонт ДША). Є і тут проблеми, про які скажу після виступів ко-
лег; 

- як завжди, активно й самовіддано працювала бухгалтерія та плано-
во-фінансова служба. І якщо є окремі зауваження до їхньої роботи, то це від 
тих співробітників ГАО, котрі не мають уявлення, як доводиться працювати 
цим службам. Прошу на наступному зібранні проінформувати нас про завер-
шення фінансового року. 

 
Друге. Що нас чекає у 2020 році.  
Сьогодні в науковому світі відбуваються шалені зміни, в т.ч. астро-

номічному. Тому основне завдання — не відставати від цих змін. Питання 
шалено складне. Тому я започатковую пошукову тему форсайтного дослі-
дження:  

1. Астрономічне бачення України на найближчі 10―20 років. 
2. ГАО НАН України ― як головна астрономічна установа держави через  

10―20 років. 
Мається на увазі, як ми бачимо ГАО через 10―20 років ― кожен відповід-
ний працівник може залучитися до обговорення.  

 
Моє ж бачення таке: доцільно створити міжнародний багатофункціо-

нальний комплекс «Феофанія», або точніша назва:  «Науково-
технологічний парк ″Феофанія″ ». Для цього треба віддати 6 га землі Об-
серваторії під інвестицію. За це ГАО отримає понад 90 млн грн.; можна за ці 
кошти придбати 25 квартир для молодих науковців, створити новий вироб-
ничий корпус. Ознайомлю вас із конкретною інформацією щодо першої чер-
ги  інвестиційного проекту з попередньою назвою «Науково-технологічний 
парк ″Феофанія″ ». 

 
Ідея: створити Науково-технологічний парк «Феофанія», до складу 

якого увійдуть: 
    1. ГАО НАН України; 
    2. Київський науково-навчальний астрономічний центр (ГАО НАН   
       України + КНУ ім. Тараса  Шевченка); 
    3. ТОВ «Астрогеодин»; 
   4. Міжнародний багатофункціональний комплекс (МБК) «Феофанія»; 
   5. Державна ключова лабораторія; 
   6. Інші. 
 

Розрахунки щодо п. 4: 
будівництво Міжнародного багатофункціонального комплексу «Феофа-
нія» першої черги Науково-технологічного парку «Феофанія» − 
 
І. Внесок партнерів в інвестиційний проект: 
   а) земельна ділянка площею 7,4 га – вартість оцінки: 91 млн 500 тис грн.   
               (3 млн 800 тис дол. США) –  13 %  ; 
   б)  будівництво комплексу площею 12 185 м2  –  вартість будівництва:  
               613 млн 740 тис грн.   (25 млн 600 тис дол. США) –  87 %  . 
Загальна вартість проекту: 705 млн 240 тис грн. 
                                  (29 млн 400 тис дол. США)  –  100 %  . 



 
ІІ. Структура компенсації участі ГАО НАН України (Замовника) в проекті 
Інвестором: 
  а) передання житлової нерухомості (квартир) для працівників ГАО НАН 
України    (1500 м2.; 25 квартир):  50 млн 000  тис грн.  (2 млн 080 тис дол.  
США) –  52,6 %  ; 
  б)  передання нежитлової нерухомості (Конференц-Центру на 500 м2):                           
29 млн 200 тис грн.   (1 млн 200 тис дол. США) –  30,1 %  ; 
  в)  фінансування: поточні ремонти об’єктів ГАО, купівля обладнання тощо:                       
10 млн 000 тис грн.   (420 тис дол. США) –  10,5 %  ; 
  г)  надання безоплатних послуг Комплексом:   розміщення гостей в готелі,     
  медичні послуги, харчування та ін.: 5 млн 800 тис грн. (242 тис дол. США)   
   –  6,1 %  ; 
Загальна сума компенсації: 95 млн 000 тис грн.   
                                             (3 млн 900 тис дол. США) –  100 % .  
 

Прошу вченого секретаря поширити цю інформацію щодо першої 
черги  інвестиційного проекту з попередньою назвою «Науково-
технологічний парк ″Феофанія″ » серед завідувачів відділів Обсерваторії. 
  

Після виступу акад. НАН України Я.С. Яцків відповів на запитання, що 
їх задали Н.Ф. Паусімова, І.Б. Вавилова та ін. Зокрема, І.Б. Вавилова поці-
кавилася, чи передбачається оновлення астрономічного обладнання в ГАО 
НАН України. Доповідач відповів, що над цим питанням мають подумати 
всі члени дирекції (розширений склад). 

Акад. НАН України Я.С. Яцків: Прошу Вас усіх подумати над сказа-
ним, ми всі маємо подумати про майбутнє ГАО НАН України. Протягом мі-
сяця прошу надати пропозиції щодо обговорюваного питання.   
  
 В обговоренні питання взяли участь: І.Б. Вавилова, чл.-кор. НАН Укра-
їни Н.Г. Щукіна, О.І. Шевченко. Зокрема, І.Б. Вавилова зауважила, що, 
всупереч раніше обговорюваним планам, у випадку земельної інвестиції   
ГАО НАН України не зможе використати свою територію для будівництва 
телескопів,  чл.-кор. НАН України Н.Г. Щукіна  висловила побоювання, що 
компанія-інвестор з часом забудує більше, ніж зазначає в проекті тепер, а 
О.І. Шевченко зауважив, що без коштів інвестора Обсерваторія не зможе 
функціонувати, оскільки потрібно замінити всі її інженерні комунікації. 
 
 
УХВАЛИЛИ: Інформацію про роботу науково-допоміжних підрозділів 
ГАО НАН України, про ідею створення Науково-технологічного парку «Фе-
офанія», про розрахунки щодо будівництва Міжнародного багатофункціона-
льного комплексу «Феофанія» першої черги Науково-технологічного парку 
«Феофанія»  взяти до відома. 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ:    Про  деякі поточні справи ГАО НАН України. 
 

Директор ГАО НАН України акад. НАН України Я.С. Яцків зверну-
вся до в.о. заст. директора зі заг. питань  ГАО НАН України М.І. Хоменка із 
запитанням, коли М.І. Хоменко зможе доповісти про ті ремонтні роботи, які 



він організовував останнім часом.   
М.І. Хоменко відповів, що про ремонтні роботи в Обсерваторії, про-

ведені впродовж поточного кварталу, про роботу котельні та стан інженер-
них комунікацій ГАО НАН України він планує доповісти на наступному за-
сіданні дирекції  Обсерватрії. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово головному інженерові  

Обсерваторії О.О. Святогорову. 
О.О. Святогоров повідомив про ремонтні роботи  ДША: що вже 

зроблено і що ще треба зробити, зокрема, які є проблеми щодо ремонту ба-
шти ДША. Доповідач сказав, що бере на себе зобов’язання виконати протя-
гом 2020 р. всі потрібні роботи щодо ремонту ДША, якщо будуть кошти на 
це.  

Відповідаючи на запитання Л.М. Свачій, О.О. Святогоров відмітив, 
що в результаті ремонтних робіт і модернізації ДША стане придатним для 
наукових спостережень, а деякі науковці (Б.Ю. Жиляєв, В.Л. Карбівський) 
уже мають проекти програм таких спостережень. 

 
Акад. НАН України Я.С. Яцків проінформував про доповідні записки 

керівників структурних підрозділів ГАО НАН України з проханням щодо 
преміювання працівників енергетичної групи, с.н.с. О.В. Захожай, вченого 
секретаря Спец. вч. ради І.Е. Васильєву  та її помічницю І.П. Веденичеву, а 
також про доповідну записку А.О. Корсунь щодо преміювання групи пра-
цівників ГАО НАН України, котрі працювали над книжкою «Головна астро-
номічна обсерваторія НАН України: від ідеї створення до міжнародного ви-
знання». 

  
Акад. НАН України Я.С. Яцків коротко проінформував про фінансовий 

стан наукових підрозділів Обсерваторії та попросив керівників наукових 
підрозділів найближчим часом подати йому проекти штатних розписів на 
2020 р. 

 
 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про деякі поточні справи ГАО НАН України 
(стан деяких ремонтних робіт, доповідні записки щодо преміювання співро-
бітників; поточний фінансовий стан підрозділів  та ін.) взяти до відома.  
 Підтримати пропозиції щодо преміювання працівників енергетичної 
групи, с.н.с. О.В. Захожай, вченого секретаря Спец. вч. ради І.Е. Васильєву  
та її помічницю І.П. Веденичеву,  групи працівників Обсерваторії, котрі 
працювали над книжкою «Головна  астрономічна обсерваторія НАН Украї-
ни: від ідеї створення до міжнародного визнання». 
 
 
 
  
 
  
 

                     Голова  засідання   дирекції     ________                    акад.  Я.С. Яцків; 
      
    секретар     засідання дирекції      _______                           Л.М. Свачій.                                                                                                                                       
 


