
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Організаційного комітету Інституту фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

м. Київ         від 30 березня 2020 р. 

 

Присутні: Солнцев В.С., Мамикін С.В., Гаврилюк Є.О., Мельник В.П., Петрушенко Л.Є., 

Кондратенко О.С. 

Головуючий на засіданні – Солнцев В.С. 

Секретар – Кондратенко О.С. 

Порядок денний: 

1. Повноважність проведення дистанційних засідань організаційного комітету з виборів 

директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та 

прийнятих на них рішень шляхом обговорення поставлених питань через листування по 

електронній пошті між членами організаційного комітету враховуючи запроваджений 

дистанційний режим роботи Інституту та дії заборони проведення масових заходів в 

країні та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва. 

2. Обговорення листа №59/15 від 27 березня 2020 року Відділення фізики і астрономії 

НАН України про перелік претендентів на посаду керівника Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України на розгляд зборів колективу 

наукових працівників. 

 

3. Неможливість виконання останнього етапу процедури проведення виборів директора 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України загальними 

зборами наукових працівників установи відповідно до пп.2, 5 і 17 Методичних 

рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи 

враховуючи дистанційний режим роботи Інституту та дії заборони проведення масових 

заходів в країні та введення додаткових обмежувальних заходів на території міста 

Києва. 

 

4. Відтермінування проведення виборів директора Інституту фізики напівпровідників 

ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (встановлених постановою Президії НАН України 

від 15.01.2020 № 13 та Наказом від 27.01.2020 № 33-вк Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України) загальними зборами наукових 

працівників і визначити терміни їх проведення після поліпшення епідемічної ситуації в 

країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів враховуючи 

Розпорядження  Президії НАН України від 25.03.2020 р. № 178 «Про відтермінування 

проведення виборів директорів наукових установ НАН України». 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Голову організаційного комітету Солнцева В.С. про повноважність проведення, за 

необхідності, дистанційних засідань організаційного комітету з виборів директора 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та прийнятих на 

них рішень шляхом обговорення поставлених питань через листування по електронній 

пошті між членами організаційного комітету враховуючи запроваджений дистанційний 

режим роботи Інституту та дії заборони проведення масових заходів в країні та 

введення додаткових обмежувальних заходів на території міста Києва; 
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2. Повідомлення Солнцева В.С. про перелік претендентів на посаду керівника Інституту 

фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (лист №59/15 від 27 березня 

2020 р.); 

3. Інформацію Солнцева В.С. про неможливість виконання останнього етапу процедури 

проведення виборів директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України загальними зборами наукових працівників установи відповідно до пп. 2, 5 

і 17 Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної 

наукової установи враховуючи дистанційний режим роботи Інституту та дії заборони 

проведення масових заходів в країні та введення додаткових обмежувальних заходів на 

території міста Києва; 

4. Інформацію Солнцева В.С. про відтермінування проведення виборів директора 

Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України загальними 

зборами наукових працівників і визначити терміни їх проведення після поліпшення 

епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони проведення масових заходів 

враховуючи Розпорядження  Президії НАН України від 25.03.2020 р. № 178 «Про 

відтермінування проведення виборів директорів наукових установ НАН України». 

 

 УХВАЛИЛИ:  

1.  Підтримати повноважність проведення дистанційних засідань організаційного комітету 

з виборів директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України та прийнятих на них рішень шляхом обговорення поставлених питань через 

листування по електронній пошті між членами організаційного комітету враховуючи 

запроваджений дистанційний режим роботи Інституту та дії заборони проведення 

масових заходів в країні та введення додаткових обмежувальних заходів на території 

міста Києва. Члени організаційного комітету проголосували: ЗА – 6, ПРОТИ –немає, 

УТРИМАВСЯ – немає; 

2.  Затвердити перелік претендентів на посаду керівника Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України (лист №59/15 від 27 березня 2020 р. 

Відділення фізики і астрономії НАН України), а саме: 

1)  директор Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

академік НАН України Олександр Євгенович Бєляєв; 

2)  завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН 

України член-кореспондент НАН України Євген Федорович Венгер. 

3.  Враховуючи дистанційний режим роботи Інституту та дії заборони на проведення 

масових заходів в країні і введених додаткових обмежувальних заходів на території 

міста Києва, вибори директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

НАН України загальними зборами наукових працівників Інституту відповідно до пп. 2, 

5 і 17 Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної 

наукової установи провести неможливо;  

4.  Відтермінувати процедуру проведення виборів директора Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України загальними зборами наукових 

працівників до поліпшення епідемічної ситуації в країні та закінчення дії заборони 

проведення масових заходів враховуючи Розпорядження  Президії НАН України від 

25.03.2020 р. № 178 «Про відтермінування проведення виборів директорів наукових 

установ НАН України». 

5. Розмістити виборчі програми претендентів на посаду керівника Інституту фізики 

напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України на веб-сайті Інституту, після їх 

надходження від кандидатів. 

 

Голова  

організаційного комітету         Солнцев В.С. 

Секретар 

організаційного комітету      Кондратенко О.С. 
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