Національна академія наук України
Головна астрономічна обсерваторія
ПРОТОКОЛ
засідання Вченої ради ГАО
05.01.2017 № 1
м. Київ
Учену раду ГАО НАН України в складі 27 осіб затверджено Постановою Бюро
Відділення фізики і астрономії НАН України від 18.06.2013 р. (протокол № 5).
ПРИСУТНІ:
14 членів Ученої ради – акад. НАН України Я.С. Яцків (голова Вченої
ради), к.ф.-м.н. С.Г. Кравчук (заст. голови Вченої ради), к.ф.-м.н. Л.М. Свачій
(учений секретар), акад. НАН України Ю.І. Ізотов, д.ф.-м.н. Н.Г. Гусєва, д.ф.м.н. А.П. Відьмаченко, д.ф.-м.н. Я.В. Павленко, д.ф.-м.н. М.М. Кисельов,
к.ф.-м.н. П.П. Корсун, к.т.н. І.І. Синявський, к.ф.-м.н. Б.О. Шахов, к.ф.-м.н.
С.М.Осіпов, к.ф.-м.н. М.М. Медведський, к.ф.-м.н. В.К. Тарадій.
Порядок денний
1. Обговорення проекту річного звіту про діяльність ГАО НАН України
у 2016 р. (доп. акад. Я.С. Яцків).
2. Різне.
1. СЛУХАЛИ:
Про проект річного звіту щодо діяльності ГАО НАН України у 2016 р.
(доп. акад. Я.С. Яцків).
Директор ГАО НАН України акад. Я.С. Яцків ознайомив присутніх з
проектом річного звіту про діяльність ГАО НАН України впродовж 2016 р.,
розповівши про зміст кожного з його розділів. Насамкінець доповідач
наголосив, що трудовий колектив Обсерваторії виконав намічені завдання,
подякував співробітникам за їхню роботу протягом звітного року та відповів на
запитання присутніх.
В обговоренні виступу взяли участь: акад. Ю.І. Ізотов, В.К. Розенбуш,
Б.Ю. Жиляєв. Зокрема, акад. Ю.І. Ізотов запропонував додати до кожного
пункту «Найважливіших наукових результатів ГАО НАН України в 2016 році»
назви відповідної наукової публікації та журналу, де її вміщено.
УХВАЛИЛИ:
За результатами голосування (за ― 14, проти ― 0, утрималися ― 0)
затвердити проект річного звіту щодо діяльності ГАО НАН України у 2016 р.;
додати до кожного пункту «Найважливіших наукових результатів ГАО НАН
України в 2016 році» назви відповідної наукової публікації та журналу, де її
вміщено.
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2. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Про передачу житлового фонду з балансу ГАО НАН України на баланс
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ― ОСББ
(доп. заст. директора із загальних питань Р.Р. Кондратюк).
Голова Вченої ради акад. НАН України Я.С. Яцків надав слово заст.
директора із загальних питань Р.Р. Кондратюкові.
Р.Р. Кондратюк: На виконання Постанови КМ України від 20 квітня
2016 р. ГАО НАН України має передати житловий фонд зі свого балансу на
баланс ОСББ і двом власникам – разом із прибудинковою територією та
допоміжними спорудами для утримання цього житла. Звернення (заяви)
створених ОСББ і власників одноквартирних будинків надійшли на ім’я
директора Обсерваторії акад. Я.С. Яцківа.
У зв’язку з цим інформую Вас і прошу погодити чи заперечити передачу
житла з прибудинковими територіями.
Хочу додати, що тепер Обсерваторії утримувати житло стає дуже
проблематично.
УХВАЛИЛИ:
За результатами голосування (за ― 14, проти ― 0, утрималися ― 0)
погодитися з пропозицією передати з балансу ГАО НАН України на баланс
ОСББ та власників одноквартирних будинків житловий фонд, прибудинкові
території та допоміжні споруди.

Голова
секретар

акад. Я.С. Яцків,
Л.М. Свачій
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