
 

 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №  143 

 
м. Київ         “ 24  “   _ 02    2022 р. 

 

 

 

Про роботу установ, організацій і підприємств 

НАН України в умовах воєнного стану в Україні 

 

 

У зв'язку із введення на всій території України воєнного стану відповідно 

до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»                  

від 24.02.2022 р. №64/2022, затвердженого Законом України «Про 

затвердження  Указу Президента України ««Про введення воєнного стану в 

Україні»: 

1. Президії НАН України, установам, організаціям і підприємствам НАН 

України: 

1.1 Забезпечити роботу установ організацій і підприємств в умовах воєн- 

ного стану. 

1.2. Сприяти Державній службі України з надзвичайних ситуацій у при- 

веденні єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та 

територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в 

особливий період; 

1.3. Сприяти діяльності військового командування та військових 

адміністрацій (у разі їх утворення) у запровадженні та здійсненні заходів 

правового ре- жиму воєнного стану на відповідній території. 

2. Закрити доступ сторонніх осіб до приміщень Президії НАН України, 

установ та організацій і підприємств НАН України. 

3. Запровадити цілодобове чергування відповідальних чергових Президії 

НАН України та її апарату за графіком, що додається. 

4. Комісії з питань надзвичайних ситуацій Президії НАН України 

приступити до роботи та встановити і підтримувати сталий безпосередній 

зв’язок між відповідальним черговим Президії НАН України Кабінетом 

міністрів України та оперативно-черговими службами органів виконавчої влади 

міста Києва. 

5. Керівникам установ, організацій і підприємств НАН України 

забезпечити: 

5.1. Запровадження цілодобового чергування відповідальних чергових і в 

разі виробничої необхідності встановити відповідний режим доступу до 

приміщень та таке чергування за графіком; 

 



5.2. Переміщення вибухонебезпечних предметів, речовин та хімічних 

матеріалів в безпечне місце зберігання; 

5.3. Посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, у т.ч. 

трансформаторних підстанцій, газо-розподільних та постачальних мереж, 

вартісного наукового обладнання тощо, при необхідності забезпечувати 

додаткову оплату праці співробітників охорони; 

 5.4. Проведення додаткової перевірки протипожежної сигналізації та 

готовність засобів пожежогасіння для використання за призначенням; 

 5.5. При виникненні надзвичайної ситуації на об'єкті інформувати 

відповідального чергового Президії НАН України за телефонами гарячої лінії: 

(044) 235-2382;(050) 447-3363 – віцепрезидент НАН України акад. НАН 

України Богданов В.Л.; 

(044) 239-66599; (068) 664-8836 – керуючий справами НАН України 

Сидоренко М.В.; 

(044) 239-6423; (097)247-4747 – заступник керуючого справами НАН Ук- 

раїни Степаненко В.Д.; 

(044) 239-6434; (067) 842-5020 – заступник керуючого справами НАН Ук- 

раїни Хоменко О.В.; 

(044) 239-6753; (067) 665-9750 - заступник керуючого справами НАН Ук- 

раїни Осінський О.Л. 

 5.6. Інформування працівників про продовження формування сил 

територіальної оборони; 

 5.7 Переведення працівників, які не задіяні в заходах із забезпечення 

функціонування об'єктів інфраструктури, на дистанційний режим роботи; 

 5.8. Вжиття додаткових заходів (у разі виникнення екстрених надзвичай-

них ситуацій), відповідно до умов, що склались, та затвердженої в організації 

Інструкції щодо дій працівників у разі загрози виникнення або виникнення над-

звичайних ситуацій. 

6. Організацію  та контроль виконання цього розпорядження покласти на 

в.о. головного вченого секретаря Національної академії наук України академіка 

НАН України В. Л.Богданова. 

 

Президент 

Національної академії наук України 

академік НАН України      Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

В.о. головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

академік НАН України      Вячеслав БОГДАНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ратинсъкий 239-64-74 

 



 

Додаток  

до розпорядження НАН України 

від 24.02.2020 р. № 143 

 

 

Графік 

цілодобового чергування відповідальних чергових 

Президії НАН України та її апарату 

 

Дата чергування Відповідальний черговий 

 09-00 – 21-00 21-00 – 09-00 

24.02.2022 р. акад. В.Л.Богданов М.В.Сидоренко 

25.02.2022 р. акад. В.Л.Богданов О.Н.Кубальський 

26.02.2022 р.   

27.02.2022 р.   

28.02.2022 р.   

01.03.2022 р.   

   

   

   

   

 

 

 

В. о. головного вченого секретаря  

Національної академії наук України 

академік НАН України          Вячеслав БОГДАНОВ 
 

 


