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1. Про підсумки роботи наукових підрозділів Г'АО в першому кварталі 2014р.
2. Поточні справи.
1. СЛУХАЛИ: Про підсумки роботи наукових підрозділів ГАО в першому кварталі 2014р.
З підсумками наукової роботи ГАО в першому кварталі 2014 року коротко виступили
наукові керівники підрозділів. Зокрема, було відзначено, що відділ космічної геодинаміки
виконав всі розрахунки за темою ЕОЮБ, але Європа досі не розрахувалась, бо вважає, іцо на
накладні витрати не можна витрачати більше двадцяти відсотків (Яцків Я.С.). У відділі фізики
Сонця спостереження на АЦУ-5 розпочалися вже 14 березня (Щукіна Н.Г.). В лабораторії
МІЗОН-А проводяться екскурсії в музей ГАО, а також виконується робота над астрофізичним
календарем (Крячко І.П.). В лабораторії астроінформатики з початку року вийшло 5 статей і ще
8 подано до друку. Співробітник лабораторії (Бабік Ю.В.) успішно захистив кандидатську
дисертацію (Вавилова І.Б.).
УХВАЛИЛИ: Інформацію про підсумки роботи наукових підрозділів ГАО в першому кварталі 2014р. взяти до відома.
2. СЛУХАЛИ: Поточні справи.
Я.С. Яцків надав слово Кондратюку Р.Р.
Кондратюк Р.Р. проінформував Дирекцію про виконану роботу з ремонту жіночого туалету
ГАО. Заступник директора з загальних питань відмітив, що до кінця квітня планується ремонт
фасаду і шліфовка підлоги в лабораторному корпусі ГАО.
Я.С. Яцків - Я висловлюю подяку Ростиславу Романовичу за ремонт жіночого туалету. Віднині я забороняю палити в жіночому туалеті, а тим хто буде це робити в туалеті, негайно
отримує догану.
Я.С. Яцків надав слово Берцику II.П.
Берцик П.П. - Вы уже знаєте, что недавно вышло постановление Кабинета Министров про
экономию государственных средств. В частности, временно прекращается финансирование
конференций за счет средств из общего фонда бюджета. В связи с этим, предлагаю не проводить нашу конференцию по случаю 70-и летия ГАО, а провести: в первой половине дня заседание УАА, а во второй половине дня выездное заседание нашего Отделения, с целью представления информации об основных результатах ГАО за 2009-2013 года.
Я.С. Яцків погодився з цим і закликав співробітників ГАО долучатися до внесків в благодійний фонд «ГАО-70».
Я.С. Яцків проінформував про фінансовий стан відділів та лабораторій за І квартал 2014 року.

.

УХВАЛИЛИ: 1 Взяти до відома фінансовий стан відділів та лабораторій за І квартал 2014
року. 2. Заходи з нагоди 70-и річчя провести в один день. В перший половині дня провести
зібрання УАА, а в другий половині дня виїзне засідання Відділення фізики і астрономії до ГАО
з метою представлення інформації про основні результати ГАО за 2009-2013 рік. 3. Інформацію
взяти до відома.
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