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ДОКУМЕНТИ

ПОСТАНОВА № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Київ  3 квітня 2014 р.

Про затвердження Звіту про діяльність
НАН України у 2013 році та врахування 
пропозицій і зауважень, висловлених 
на Загальних зборах НАН України

Заслухавши та обговоривши доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона «Осно-
вні підсумки діяльності НАН України і заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014—2023 
роки», а також розглянувши проект «Звіту про діяльність Національної академії наук України у 2013 році», 
Загальні збори Національної академії наук України постановляють:

1. Затвердити «Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2013 році».
2. Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона «Основні підсумки діяль-

ності НАН України і заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014—2023 роки» 
взяти до відома та керівництва в роботі.

3. Президії НАН України забезпечити врахування та виконання завдань, які випливають з доповіді 
президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона, пропозицій і зауважень, висловле-
них учасниками Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року, при реалізації Концепції розви-
тку Національної академії наук України на 2014—2023 роки. 

ПОСТАНОВА № 2
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
м. Київ  3 квітня 2014 р.

Про продовження терміну 
повноважень Президії НАН України

Керуючись пунктами 7, 20, 22 Статуту Національної академії наук України, Загальні збори НАН України 
постановляють:

1. Продовжити термін повноважень Президії НАН України, обраної Загальними зборами НАН Укра-
їни 17 квітня 2009 року, на один рік — до 17 квітня 2015 року.

2. Доручити діючому складу Президії НАН України:
2.1. Здійснювати свої функції, визначені Статутом НАН України, до обрання нового складу Пре-
зидії.
2.2. Провести необхідну підготовчу роботу для виборів у визначений цією постановою термін ново-
го складу Президії НАН України з організацією внесення в установленому порядку необхідних змін 
та доповнень до Статуту НАН України.

3. Вважати за доцільне проведення чергових виборів дійсних членів (академіків) та членів-ко рес пон-
дентів НАН України до переобрання складу Президії НАН України.



86 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2014, № 5

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ 

ЗАЯВА
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ми, учасники сесії Загальних зборів Національної академії наук України, 

висловлюючи рішучий протест проти порушення територіальної цілісності України з боку Російської 
Федерації та стурбованість політико-правовими, соціально-економічними та екологічними наслідка-
ми подальшої ескалації конфронтації; 

привертаючи увагу вітчизняної та світової спільноти до високого ризику радіоактивного та хімічного 
забруднення, техногенних екологічних катастроф з масштабними транскордонними впливами через 
загрозу воєнних дій в місцях розташування АЕС, хімічних виробництв та інших потенційно небез-
печних об’єктів; 

усвідомлюючи високу професійну, суспільно-політичну та моральну відповідальність, яку завжди несла 
спільнота вчених перед загрозами миру у всьому світі, починаючи з Маніфесту Ейнштейна-Рассела, 
розгортання Пагуошського руху, громадянської позиції академіка Андрія Сахарова та вітчизняних 
вчених,

пропонуємо: 
скликати в м. Києві під егідою ООН Міжнародну наукову конференцію щодо впливу кризи навколо 
України на міжнародну безпеку, враховуючи її соціально-економічні та екологічні аспекти, з метою 
формулювання пропозицій стосовно нових механізмів гарантування миру; 

удосконалити систему раннього виявлення і попередження загроз для потенційно небезпечних об’єктів 
на території України з урахуванням новітніх ризиків, в тому числі за рахунок активного залучення 
представників держав-гарантів за Будапештським меморандумом 1994 року, ООН, ЄС і МАГАТЕ; 

підтримати ініціативи з надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги та наголо-
сити на необхідності концентрації зусиль на здійсненні пріоритетних структурних та інституційних 
перетворень, які б створили основу для довгострокового соціально-економічного розвитку України та 
перетворення її на сучасну європейську державу;

звернутися до світової наукової спільноти з пропозицією щодо спільного вивчення майбутніх викли-
ків міжнародній безпеці і шляхів подолання можливих загроз, насамперед економічних та екологіч-
них, що могло би сприяти знаходженню шляхів врегулювання проблем, які виявила нинішня криза 
навколо України;

відновити при Президії НАН України Український Пагуошський комітет для консолідації зусиль 
українських вчених у боротьбі за збереження миру у всьому світі.


