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1. зАгАльнI положвнIUI
1.1. Iнститут бiоорганiчноi xil..rii та нафтохiмii iM. В.П. Кухаря НацiональноТ академii наук

Украrни (далi - Iнститут) е державною бюджетною неприбутковою науковою установоюl що
IoBaHa на державнiй власностi i перебувае у вiданнi }Iацiональноi академii наук Украiни та

входить до складу Вiд,цiлення xiMii НАН Уi<раiЪи,
1.2, Iпстиryт сiворений вiдповiдно до постанЬви Президii Ан урсР вiд 0З.05.1989 JфI81 на

базi Iнститугу бiоорганiчноi xiMii АН УТ'СР, утвореного 16.01.1987, та Вiддiлення нафтохiмii
Iнституту фiзико-органiчноI xiMii та вугле>,iмiТ Ан урср.

1,3. ПостановоЮ Президii НацiОнальнсi акадеМii наук Украiни вiд З0.05.2018 М185 Iнстиryту
присвосно iм'я Валерiя Павловича Ку<аря й iMeHoBaHo його - Iнститут бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii iM. В.П. Кухаря Нацiональноi аt:адемiТ наук Украiни.

1,4, Iнстиryт створений та дiс з метсю проведенЕя наукових дослiджень, спрямованих па
отримання та використання нови.\: знаIIь В галузi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii, доведеtlня
ЕауковиХ i науково-техНiчних розробОIr до стадii лрактичного використання, пiдготовки
висококвалiфiкованих наукових кадрiв, задоволення соцiальних, економiчних i кульryрних
потреб та iнновацiйного розвитку rраiни. 7]ля Iнституту наукова та на}тово-технiчна дiяльнiсть с
основною.

1.5. Iнстиryт дiе вiдповiдно до Конституцii Украiни, Закону УкраiЪи <Про наукову i науково-
технiчнУ дiяльнiсть> та iншиХ aKTiB законодавства, Статуry Нацiональгlоi академii наук УкраiЪи,
основних принципiв органiзацii та дiяльностi науковоi установи НацiональноТ академii наук

- Украiни та цього Статуту.

1.6. Iнстиryт е юридичною ссобою. мае самостiйний баланс, круглу печатку зi cBoiM
найменуванням, iншi необхiднi пеrатки та штампи, рахунки у нацiонмьнiй та iноземнiй валютi,
вiдкритi вiдповiдно до закоподавства }'краiЪи, а .fакож моя(е мати товарний знак, який
ре€струеться в ,установленому порядку, емблему, веде дiловодство та бухга.llтерський облiк
згiдно iз законодавством Украiъи.

1,7, Iнстит}Т мае правО укJIадатИ угоди, набувати майЕових та немайнових прав, нести
вiдповiдальнiсть, бути позивачем i вiдповiдачем у судi вiдповiдно до законодавства.

1.8. Iпстит}т пiдлягае обов'язковiй державнiй атестацii в порядку, визначеному
закояодавством.

1.9. Iнститут не рiдше одного рд}у аа п'ять рокiв.звiтуе
оргаяiзацiйну дiяльнiсть перед Вiддiленням xiMii НАН Укр;iЕи
разi потреби.

про свою наукову i пауково-
або Президiсю НАН YKpaiHil в

l .l0. Мiсцезнаходження Iнституту: 02094, Киiв, вул. Мурманська, l .

1 .1 1. Повне найменування IнстиryтУ 1,краiЪською мовою - Iпстиryт бiоорганiчпоi xiMiT та
нафтохiмii iM. В.П. Кларя Нацiональноi академii наук УкраiЪи.

Повяе найменУвання Iнституry англiйськоЮ мовою - V,Р. Кчkhаr Institute of Вiооrgапiс
chemistry and petrochemistry of the National Academy of sciences of ukraine.

Скорочене пайменування Iнстиryту'украiЕською мовою - IБонх iM. В.П. Кухаря НАН
УкраiЪи.

Скорочене найменування Iнстиryry англiйською мовою - V.Р. Кчkhаr IBOPC of the NдS
of Ukraine.



. 2. ocEIoBH] зАвдАнIш Iнституту
2,1. Основними завданнями Iнстиryry ::

_ 2.1,1. Проведення фундаМентальних та лрикладItих наукових дослiдлtень з актуаль}Iих

напрямiв науки i технiки з метоlf одер)iання нових наукових знань та ix викорис,г;lння для
практичних цlлеи. у тому числ1:

- синтез потенцiйно бiоактивних сполr к i досliiдя<ення зв'язку MiTt структурою й активнiстtо;
- ХiМiЧНi МОДелi бiологiчних процесiз, синтез i вивчення бiологiчних властивостей нових

бiорегуляторiв для застосування в ,,tедици,:i i сiльському господарствi;
- РОЗрОблентrя наукових осtsов сиЕ тезу i технологiй одерr(ання практично вa)кJIивих

продуктiв i MaTepilriB з вуглеводн( воТ сир ,вини.

2.1.2. Проведення науково-т,: хqiчни;t (експериментальних) розробок, що базуIоться на
наукових знаннях, отриманих у ре"ультатi наукових дослiджень чи практичного лосвiду. з метою

доведення таких знань до стадii практичнсго використання.

2,1.З. Надання науково-технiч,,их пос уг.
2,1 .4. Проведення науковоi i H:iyKoBo-i ехнiчноi експертизи.

2.1.5. Пiдготовка наукових кадрiв зищоТ квалiфiкацiТ через магiстратуру, аспiрантуру.

докторантуру.

2,1.6. Забезпечення високоi якостi наукових дослiджень i науково-технiчних
(експериментаЛьних) розробоК, систематt чне накопиченНя i узагальнення наукових результатiв.
створення }мов для реалiзацii творчих мtJЖливостей Еаукового колективу та соцiальний захист
прачiвникiв.

2.1.7. Збереження i розвиток нэуковоi iнфраструктури.

2,1 .8. Iнформуванrrя широкоi громадськостi про результати свосi дiяльностi.
2.2, Iнстиryт вiдповiдно до ос lовних :авдань:

2.2. l. РозробЛяе за широкО,о уча(тЮ науковогО колективу ocHoBHi HayKoBi напрями

дlяльностi lнстиryту i подас ik Еа затвердження Президii НАн Украiни, Пiд час визначення
HayKoBoi тематики враховуються рiшенttя Загапьних зборiв, Президii, Вiддiлення xiMii НдН
УкраiЪи,

2.2.2. Оргамiзуе та проводить науково-дослiднi, дослiдно-конструкторськi, проектно-
KoнcTpyKтopcbкi. технологiчНi. пошук,вi та проектно-пошуковi роботи вiдповiдно до
затвердr(ених осЕовних наукових Напряп,jiв дiяльностi та поточЕих (щорiчних) планiв наукових
дослiджень i науково-технiчних (експерил,tентальних) розробок.

2.2.З. Вивчас, аналiзуС та узаi-аJIьнюГ досягненнi cBiToBoi науки за вiдповiдним напрямом i

визначае можливостi ix використанНя в ycix сфераХ суспiльногО життя. бере участь у розробленнi
й реалiзацiТ мiжнародних програм i проек , iB.

2.2.4. Розробляс прогнози та провод.лть наукову експертизу в галузi бiоорганiчноi xiMii та
нафтохiмii.

2.2.5, За дорученням НАН Украl'ни або з власноТ iнiцiативи розробляс прогнози,
iнформацiйно-аналiтичнi матерiали, прог'озицii, рекомендацii з певниХ питань розвитку науки i
технiки, здiйснюе наукову та нау]iово-те}iнiчЁу експертизу вiдповiдно до договорiв, укладених з

фiзи,rними та юридичними особаIliи в уст;iновленому законодавством порядку.
2,2.6. Бере у{асть у конк}рсах Hayкoвiax проектiв, науково-технiчних розробок i конкурсах на
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отримання грантiв, у тому числi мiжнаро,rних конкурсах, за результатами KoHKypciB забезпечус

наввя вiдповiдпих робiт i змодiв.
2.2.7. ОрганiзоВус i проволитЬ конфеl енчii. наради. симпозiуми. виставки. HayKoBi школи, в

та просвlтницького

засооlв MacoBol

характеру,

iнформаuiТ,

осповнi HayKoBi напрями, струкq.ру та ]езультати дiяльностi Irrстиryry, здiйснюе регуJирне
оновленнЯ зазначеноi iпформацii, а Taкo)ii сприяе висвiтленню в засобах масовоТ iнформацii та

2.2.10. Проводить конкурси на замiu,iення вакантЕrх посад наукових працiвникiв, атестуе

2.2.11. Утворюе у порядку, EcTaHoBJ.eHoMy законодавством
ради iз захисту, лисертацiй за спецiальтiостями вiдповiдно до
дiятьностi Iнстиryry.

Iнститут приймас остаточне рiшення l ЦоДо пРисУДження наукових ступенiв акредитованими
ёпецiалiзованими вченими радами.

2.2.12. Засноъус в порядку, встанов. еному законодавством. вищi навчальнi заклади для
_ пiдготовки фахiвцiв за рiзними квалiфiкацiйними рiвнями, В тому ,мслi магiстра та доктора

фiлософiТ,

2,2,13. Провадить освiтню дiяльнiсть у сферi вищоi освiти, надас ocBiTHi послуги шляхом
пiдготовкИ фахiвцiВ за рiзнимИ квалiфiкацiйнИми рiвнями вiдповiдно до Закону Украiпи кПро
вищу ocвiтy), в тому числi через магiст,эатуру, аспiра:rтуру та докторантуру, в>ttивае заходiв
щодо пiдвищеЕня ква:riфiкацii науIiовиХ працiвникiв, сприяе розвитку пауковоТ складово.i у сферi
освiти та залученЕю талановитоi молодi дс HayKoBoi дiяльвостi.

2,2,14. ЗДiЙСНЮе В УСТаЕОВЛеНОМУ пор,.1дку навчання за програмами пiслядипломноi освiти з
метою перепiдl,отовки наукових працiв,tикiв та спецiмiстiв. а також утворюс спiльно з
унiверситетами, iншими випими навчаJIьr ими закJIадаI,Iи спецiалiзованi кафедри для пiдготовки
фахiвцiв за квалiфiкацiйним piBHeM магiстра та (або) доктора фiлософii..

2.2,15. За дозволом Президii НАН УкраiЪи розмiщус'вiдповiдно до договору, укладеного з
iншою науковою установою або вип:им навчальним закJIадом, cTpyKTypHi ..пiдроздiли
(лабораторii), що провадятЬ науковУ i HayKoBo-TexHi.rHy дi"л"нiсть, на базi цiеi HayKoBoi устаIлови
або такого навчального зак.ладу вiдпоl;iдно до ocBiTHix програI\,, та темаl,ики наукових
дослiджень.

2.2.16. Розробляс струкгуру i штатнйj розпис у межах нuцвних коштiв i затверджус його в
установленому в НАН Украihи порядку.

2.2.17, Укладае угоди i договори г-,ро наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з
органiзацiямИ i юридичнимИ особаl,tи, в тому числi iноземними й мЬкнародними, бере участь у
виконаннi мiжнародних Еаукових та }Iауково-технiчних програл.t i проектiв в порядку,
встalновленому законодавством.

УкраiЪи, спецiалiзованi B.IeHi

основних наукових напрямiв

IlayкoBиx видавIlицтв, наукових x<ypнa,TiB та наукових видань.
2.2.9. Мас власний офiцiйпий веб-сайт, забезпечус розмiщення flа ньому iнформацii про
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Бере yracTb у дiяльпостi наукових товариств, асоцiацiй, спiлок i союзiв, в тому числi
та мiжнародних, на правах iх,rленiв, веде iншi форми спiльноi дiяльностi вiдповiдно

Украни.
За погодженням з НАН Уl.,-.riни може входити

виконання cBoix статутних завдаiIь iз збереженням

Основною сlруктурною одиЕ"цею Iтlституry с
якого е здiйснення HayKoBoi, науксво-техtтiчноi або

до об'еднань lоридичних осiб з метою
статусу юридичноi особи та фiнансовоi

науковий пiдроздiл, основним завданням
науково-органiзацiйноi дiяльностi. У штатi

_ 2,2,19, Висryпае засновником та спiв:асновником господарських товариств та бере участь у
формуваннi статутного капiталу т',ких го]подарських товариств виключно шляхом внесеЕня до

2.2.20, Веде буДiвництво, рекоэструкцiю, а також капiтальний ремонт своТх основних фондiв,
об'ектiв наукового, житлового та iншого соцiального призначення.

2,2,21, НадаС платнi послугИ за перелiком, визначеним законодавством для бюдlкетних
паукових устаЕов, та вiдповiдно дс цього Стаryту.

2.2.22. Здii.стlюе обробку персональЕ tx даних вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про захист
персональних даних)>.

2.3. Iнстиryт мае право вiдповiдно до {инЕого законодавства:
2.3.i. УкладатИ договорИ оренди маlна, у тому числi Еерухомого, що облiковусться на

балансi Iнстиryту, а також договори продаку майна в порядку, встановленому в НАН УкраiЪи.
2,3,2, Iнститут проводить роботи з використаЕням стиснених газiв, споrrук та речовин,

._ включениХ до "ПерелiкУ варкотиччиХ засэбiв, психотропних речовин, ix аналогiв i прекурсорiв,
що пiдлягають спечiмьному коЕтролю вiдповiдно до законодавства Украiни'' (придбаrrня,
перевезення, зберiгання, використення та _1нищення прекурсорiв), а також дорогоцiнних металiв.

2,4, Yci ВИДИ ДiЯЛЬНОСТi, ЯКi Зriдно iз законодавством потребують спецiапьних дозволiв чи
лiцензiй, здiйснюються Iнстиryтом лише пtеля ix отримання.

з. стр-/ктурА Iнституту
3,1, Струкryру Iнституту розробляс дирекцiя, ii розглядае вчена рада ,l.a затверджуе

Вiддiлення xiMii НАН Украiни.

такого пtдроздiлу посади наукових працiвr,икiв становлять не менш як 50 вiдсоткiв.
У cTpyKTypi IнститутУ мояtутЬ бути вi,цдiлення, компiекё, центр, вiддiл, лабораторiя, сетсцiя,

сектор, бюро, група, фiлiя, наукова (науково-технiЧна) бiýлiотексi,,науковий (науково-технiчниЛ;
музей тощо.

flля вирiшення окремих завдаЕь можуrь утворюватися тимчасовi пауковi (творчi) колективи,
струкryрними пiдроздiлами Iнстиryту е також уrтравлiнськi й науково-допоrirпri пiдроздiли

i служби.

J,l, Iнститут може створювати фiлii i HaykoBi вiддiлення на правах сцукryрного пiдроздiлу
Iнституту, Ko'cTpy*Topcb*i, техно.,тогiчнi l проектнi бюро, дослiднi виробництва, а також iншi
cTpyKTlpHi пiлроздiлИ без праВ юридичн _li особи, цО дiють за положеннями. затверджеIIими
Еаказом директора пiсля погодження з вчеттою радою lнстиryту.
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3.3. ,щля безпосереднього впровадження у виробництво та,/або практичного використанпя на

пiдприсмстваХ i в установаХ HayKoBoj ехнiчних результатiв при [нсrиryтi MorKyTb дiяти
виробничо-орiентованi HaykoBi установи L{AH Украiни, пiдприемства та органiзацii з правами
юридичноi особи. якi створюються за р шенням Президii НАн Укратни i дiють на пiдставi
статуту, що затверджусться та рееструетьс.1 у встановленому в НАН Украiни порядку.

З.4. З метою ЕаданЕя дост) пу до унiкального обладнання для проведення наукових
дослiджень i науково-технiчних (експер:.lментальних) розробок вiтчизняrrими та iноземними
вченими за рiшенням Президii Hr\H Укр:LТни Iнстиryт моr(е створювати центри колектив}Iого
користування науковим обладнаннlм у фо.lмi структурного пiдроздiлу Iнстиryту.

з.5. З метою,пiдтримкИ та роззиткУ ф,чндаментальНих дослiджень на cBiToBoMy piBHi, нових
перспектйвЕих мirкдисциплiнарних. напрялliв наукових дослiджень i науково-технiчtлих розробок,
координацii спiльноi дiяльностi та ефектит,ного використанЕя фiнансових, матерiально-технiчних
та кадрових pecypciB за визначени]ч{ науксвим напрямом наукова група Iнституту може вхолити
до державноi ключовоi лаборатэрiт. яl, об'сднання наукових груп наукових установ та

унiверситетiв, iнших вищиХ навчальниХ закладiв, на ocHoBi договору про спiльну наукову
дiяльнiсть у порядвiv, визначеному законоI{.

4. УЕIРАВЛIННЯ IНСТИТУТОМ

4.1 Управлiння Iнститутом здiйснюеться на ocHoBi i в порядку, встановленому Законом
УкраiЪи кПро науковУ i науково-технiч tу дiяльнiсть>, Статутом НАН Украiни, основними
приЕципами органiзацii та дiяльностi нау,tовоi устаЕови Нацiональноi академii наук Укра'rЪи та
цим Статутом.

4,2. IнституТ очолюс дирекТор. який о5ирасться. призначасться та звiльнясться з посади i дiс
вiлповiдно до законодавства та цього CTaT_try.

4.3. .ЩиректоР IнстиryтУ обирастьсЯ шляхоМ тасмRого голосування на зборах колективу
науковиХ працiвникiв Iнстиryry Еа сцок ri'ять poKiB з правом бути переобраним i призначаеться
на посаду Президiсю НАН Украihи.

Одна i та сама особа не може бути диFектором Iвституту бiльш як два строки,
4.4, Кандидат Еа посадУ дире!:тора Iriституry мае вiльво володiти державною мовою, мати

пауковий ступiнь доктора наук або кандиliата наук (доктора фiлософii) i стаж роботи на посадах
яаукових працiвникiВ та (або) Еауково-пIJдагогiчних працiвникiв не менше 10 poKiB. Президiя
НАН Украiни або Вiддiлення xiMii НАН Украihи можуть уст {овити додатковi квалiфiкацiйнi та
iншi вимогИ до кандидата на посадУ (иректора, що uйпл""^ють iз слецифiки дiяльностi
Iнституту.

не може бути обрана, призначена на Ilосаду директора (у тому числi виконувачем обов'язкiв
директора) Iнституту особа, яка:

1) за рiшенням суду визнаЕа недiсздат.rою або дiсздатнiсть якоi обмежеяа;
2) мас судимiсть за вчинення злочи::у. якщо така сулимiсть IIе погашlена або tre зняга в

установленому закоЕом порядку;

3) згiдно з вироком суду позбазлена п lава обiймати вiдповiднi посади;
4) за рiшенням суду визнана iинною у вчиненнi корупчiйного правопорушення - протягом

року з дня набрання вiдповiдним р:шенняt; суду законноi сили;



,l
5) пiддавалася адмiнiстративяому сiягненЕю за корупцiйне праволорушення - про'ягом

року з дня набрання вiдповiдним ,liшеннr v суду законноТ сили.
4.5. Конкурс на за.тr,riщепня посади директора Iнститру оголошу€ться IIрезидiею НАН

Украiни не пiзнiше, нiж за два мiсяцi ;;о закiнчення строку контрчжту особи, яка обiймас цю
посаду. у разi дострокового припр,нення повноважень директора lнстиryry конкурс
оголошусться протягом тижня вiд дня ул орення, вакансii.

Вчена рада та колективи На]r'КОВИх вiддiлiв lнституry, серед iнших визначених Статутом
нАн Украiъи органiв i осiб, мають прав/) висуненЕя кандидатiв на замiщення посади директора
Iнституту. ПропозицiТ щодо п,)етендс lтiв на посаду директора Iнституту приймаються
Вiддiленням xiMii НАН Украiни протяго].{ двох мiсяцiв вiд дня оголошеЕЕя конкурсу на посаду
директора Iнстиryry. Капдидат1,,ри претендентiв, якi вiдповiдають встановленим вимогам.
вносяться нЬ розгляд зборiв колективу на'кових працiвникiв Iнстиryту протягом 20 календарних
днiв вiд дня закiнчення строку поl\ання дс-кументiв на замiщення BakaHTHoi посади.

4.6. Кандидаryри претенден;iв на :тосаду директора Iнституту розглядаються на зборах
колективУ науковиХ працiвникiВ Iнстиry:,у. Коя<ен член зборiв колективу наукових працiвникiв
моr(е голосувати лише за одну кандидату )у або не пiдтримувати жоднот з кандидатур.

Вибори вважаються такими, rцо вiдб,,,лися, якЩо на зборах колективу наукових працiвникiв
були присутнi не менше двох тэетиЕ tlактичноi чисельностi штатних наукових працiвникiв
Iнституту.

4,7. Рiшення зборiв колективу
Iнституту розглядаються загальнйми
Президii НАН Украiни:

- призначитИ на посадУ директора I;lстиryту кандидатуру, яка набрала бiльше двох третин
голосiв наукових працiвникiв, приоутнiх r:а зборах колективу наукових працiвникiв Iнстиryту;- призначитИ на посадУ дире;(тора Ir стиryry кандидатуру, яка набрала бiльше 50 вiдсоткiв,
але менше двох третип голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборах колек'иву наукових
працiвникiВ Iнституту, або за наявностi вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс,
призначивши виконувача обов'язкiв дире;:тОра Iнстиryту на строк не бiльше шести мiсяцiв.

4.8. ЯкщО жоден iЗ претендентiв Еа IIосаду директора Iнституry не набрав у першому Typi
бiльше 50 вiдсоткiв голосiв наукових п,эацiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових
працiвникiв Iнстиryту, проводиться другиl:l тур голосування.

!о y,TacTi у лругому Typi допускаютьсЧ два кандидати; якi в першому Typi набрали найбiльшту
кiлькiсть голосiв.

нау]:ових працiвникiв Iнстиryry про обрання дирек.lора
збо,,,ами Вiддiлення xiMii НДIJ УкраiЪи, якi рекомендують

Вибори вважаються

були присутнi бiльше
Iнституту,

Рiшення зборiв колективу наукових працiвникiв Iнстиryту про обрання у
директора Iнстиryry розглядаються загаIьними зборами Вiдцiлення xiMii НАн
рекомендують Президii НАН Укра:ли:

- призначити на посаду дирэктора ;lнстиryту кандидатуру, яка у другому Typi набрма
бiльше двох. третин голосiв наукових щlацiвникiв, присутнiх на зборах колективу наукових
працiвникiв Iнституту;

такими, гiо вiдб1 лися, якщо на зборах
двох тре гин фа tтичноТ чисельностi

колективу науkових працiвникiв
штатних наукових працiвникiв

лругому Typi

УкраiЪи, якi
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- приЗначити на посаду директор{ Iнстиryry кандидатуру. яка у другому .1pi 
"uбр-u8

бiльше 50 вiдсоткiв- але менше :вох тР.тин голосiв наукових працiвникiв, присутнiх на зборахколективу наукових працiвникiв Jнстиryту, або за наявг

;;:l#i"-,:l#;T,";,#;:";;;:
шестй мiсяцiв.

4.9. !иректоР Iнстиryry призцачаеть,]я на пОсаду Президiеlо НДН Украi.пи за рекомепдацiеюзагмьних зборiв Вiддiлення xiMii НАН У,раiЪи.
За наявностi вмотивоI

президiеюнАну*р"*"'11:;"11"J,""l}]"',,1'Ji;:lЖТ,ff ;ж;ч;Jjж};.,,"т:
директора Iнституту на строк не бiльше шести мiсяцiв.

4,10, Контракт з обраним директороl i lнстиryту укладасться Нацiональною академiею rrаукУкраiни в установлеЕому порядку протяг(,м одного мiсяця вiд дня обрання.4,11, оплата працi директора Iнститzry визЕачаеться в порядку, встановленому КабiпетомMiHicTpiB Украiни, як директору науково-.]ослiдного iнституry.

"r."1*#Ж;::r'lТJ'МОЖе 
бУТИ ЗЗiЛьнений з посади президiею нАн украiни з пiдстав,

IнститутУ тако,,( може .#".т,::Ж; ; ;;fi";Ч,;#ж#;"J]il"н ffiT*iвiдкликаннЯ зборамИ колективУ iJayKoBL Х працiвникiВ Iнстиryту. Пiдстави для вiдкликаttнядиректора Iнституту визЕачаються закопоl авством про працю.
ПоданнЯ про вiдкликаНня д}iректорi]- Iнстиryry може бlти внесено на розгляд зборiв

ЖlНТ;ОВИХ 
ПРаЦiВНИКiВ IrТСТИryТ-,.не Менше, HilK половиноlо 

"ru*"o.o складу вченоi

4,13, !иректор Iнстиryту у межах нада {их йому повноваrкень органiзуе дiяльнiсть lнституry.

""r.i;.';.j1'."":"*^*;:" 
ВiЦПОВiда: перед НАн украiни за виконання обоо,п.пiu,

4. 1 5. {иректор r"*"о#rХ'Iо|JilУТ()М 
Та КОНТРаКТОМ.

""-:l;.lrff|uo:Жtr".rffОМ 
Та КОШlами у межах та у спосiб, що передбаченi контрактом,

4.15.2. ПредсТавляти IнстиЦ.т в срганаХ дерrкавноi влади та органах мiсцевогосамоврядування, установах, органiзацiях, 
"Цор"u".ruu* незалежно вiд форми власностi безокремого на тё доррення, видавати довiрегсстi. 

Dlл ц,uрмИ

4.15.3, Вiдкривати вiд iMeHi Iнстиryту рахунки в Г
виконавчоi влади, що ремiзус де ржавну n*i,"*, ;Жi,-:-:ж:1-:тr#.тfi ;:;::;бюджетних коштiв у порядку, встаЕовленому законодавством.

4.15.4. Укладати вiд iMeHi Incrrryry до.,,"ор, uion*loro до законодавства.

"""ijJ;ir"lTiT]l1##:::1Ta 
ЗВiльгяти з роботи працiвникiв Iнституry, визначати ix

4. i 5.б, Премiювати dЖ# ffi fi: Т:-ОЧеННЯ 

Та СТЯГНеННЯ'

здiйснювати iншi види.Йr*оuчr"uпоацi rрацiвникiв'rlЖЬ':*'ТУТУ 
ПРО премiювання та

4.15,7. Перевiряти якiсть роботи працiвникiв IB
методичне, органiзацiйне заГ

4l58призпач*"п'оJ""iЁ'ЖJj*fi**:Jr#1;,,iТЖl" jiiill#,'"
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4,15,9, fiелегУвати вiдповij,{но до цього Статчтч tiял.п,,Ur, ллл:.-, g

ЗаСТУпникам та керiвникам .rornrro",i*" ,,;;;;;,r;';;b]"l'*' cBoii ПОвноваrкень cBoiT,t

4.1 5. i 0. Видавати у межах свпiх повI ов'я(.""";;;, 4.15.1 1. Вирiшувати ,rr"""; ;;;;;:"":":л:::"*И Та РОЗПОРЯДЖеННЯ'

4, 1 6, !иректор "*"#]]Ё"lЖЖЖ## 
ДiЯЛЬностi Iнституту.

4.16.1. Здiйснення Iнстиryтом дiяльн,lстi uiдпоuйпо до статутних завдань.4. 1 6.2. Високоефективну Hay]ioBy, н:lуково-технiч
ТОМУ числi впровадження результ:iтiв йог l наукових дJ:,::"]:''*i"iЙНУ 

ДiЯЛЬНiСТь Iнституту, в

технiчпе спiвробiтництво. |СЛlДХ(еНЬ, МiЯСНаРОДНе наукове та пауково-

""J;.';Ы''готовкУ 
наукових кадрi,' випlоi квмiфiкацii в магiстратурi, аспiрантурi та

4, l6,4, Пiдготовку та перепiдготовку, тiдвищення квалiфiкацii працiвникiв Iнстиryту.4. l6.5. Виконання державного замовл{]ння та ,r.;;;;:;::'jЭ::"*" ']

"o";"'j,: 
!ОТРИМаНня Iнстиryтом niu",,.irn* 

'y]nllT;"H;J';1l.,#"j];ff;';"r,,""",

4. I 6.7. одержання конкчпентп,.
4, 1 6.8. захист прав JI##;:r"J";Ж":TT*' i науково-прикладних 

результатiв.

ДiЯльностi, якi отриманi за,^-;";;";;;:,: ::::]] 
На РеЗУЛЬТаТИ НаУКОВОi Та науково_технiчноi

4. 16.9. З4стосу"*r" 
u Ou*'noo коштiв дерхtавНого бюдrкеry,

вицtоi квмiфiкацii., 
НОВИХ II'УКОВИХ НаУКОВО-технiчних знань пiд ,lас пiдготовIси кадрiв

_ 4.16.10, Стабiльне фiнансово-економi,це становl
Майна, закрiпп""о.о .u ,""rrо.;, ;;;;;r;;;":*" 

IНСТИryТУ Та ефективне використання
користування iншим особам зазпаченого маlйна. 

Вимог Законодавства пiд час надаЕня в

."-rl#;"l"*1:;JiT u-o"'o' u'"'ooo"n"onny порядку звiтностi про використання майна,
4. 1 6, 1 2. {отрим"";" r:;;:}; 

"|i##}|ЖУ 
користуванця iншим особам.

4.16.13. За-чист iнформацii вiдповiдно д,l ,ono"oou"1"#o 
ДогоВорУ.

4.16.14, !отримання h
строки вимог no"roooa"""ToN' 

ВИМОГ ]аКОЕОДаВСТВа, Забезпечення викоЕання в установленi
украiъи, 

чих оргаттiв у с!]ер1 господарськоi дiяльностi, а також вимог Ндн
4,I6.I5. Вжиття заход.

господарськоi, ,oroo"oi о""'i"iir#"'ПО'*'ПНЯ 
УПРаВЛiНН1 Iнстиryтом. змiцнення фiнансово_

4.1б.16. СтВорення наJIежни,. \/l {лD пi---: .

прав працiвникiu nionouior,' 
*НИХ Yn{oB ПР;:Цi ВiДПОЪЙпо до вимог законодавства, дотримання

4.16.1 7 Свосча.",.,;;;;:::: frlт]:ffi;li]I",,-""" .. ф',""-,; *;;;, 

,*-"""'

4. i 6.1 8, Щiльове та ефективне виllористаl;ня копlтiв

_ 4.16,19. Своечасне ,u, nor"o", обсязi зиконан"о 
ДеРжавного бюджеry.

бЮДЖетом та державними с(

4.16.20. Виконurп" поrч'-"пипlи 
фондзми. 

Iнстиryтом зобов'язапь перед державним

заборговапостi a ."o"u,#"lor1ll, iT";:_;""ЧaTKiB 
IНСТИryТУJ НеДопуцення виникflення

послуги. 
-, -ф yrr\ /\дrl ,IUUлУги з енергопостачання та комувальнi

4,16,21, Вжиття у межах cBoix т;овнова-кень заходiв до запобiгання проявам корупцiйню<



правопор),lпець в IHcTиTyTi.

i. ] l.]i'ii::::::::_1o"*oi 
гро; rадськостi про дiяльнiсть Iнституту.

t0

бюджетноi i

цим Статутом i

статистичноi звiтностi згiдно з ч]aнним : жонодавством.

"r".;llfllliJJi"IНСТИryТУ 
ЩОРОКУ ззiтус перед колективом наукових працiвникiв Iнстиryry

4. l9. Iнстиryт може
пlчеlни, o,.o"*-ool"fl ii#rffi:НТЖ fi:il"":Т.ffi l'J,.,"".,"o про в iднийвчений пiсля досягЕенпя 65-рiчного Bi:<y та звiль

ТИВаЛИй час очолював Iнститу-т, зроt,ив визнач** Т.: ::*^И 
ДИРеКТОРа IНСТИТУry, ЯКий

дослiдх<ень та розвиток Iнституц, i пiд кr:рiвництвоr"" 
un'"o* У НаУКУ' ОРГаНiЗаЦiЮ НаУКОВИХ

fi ;ж1:;:ж Jж,т";;; 
;жffi:нн Жжт;".;;;ж l:;;;Hi

Радниками при дирекцii IH.TaryTy н r пiдставi о:1:""" Президii НАН Украi.ни MolKyTb бути

Жц:,:.]'J]]:Hi 
TЛеНИ' ЧЛеНИ-КСРеСПО;lдеrIти IJAIj Украiъи за ix баlканняJ n,.no ou.o.n.u,no

4,20. Вчена рада Iнститl.тч ( п: пi - о,,,
науково-технiчпоо о"п",lЖrТ*#,;:Jfr;;КОЛеГiа:rЬНИМ орга}Iом управлiння науковою i

_ 4.21, Кiлькiсть членiв вченоi р;;;;;, ;;;r"_ ;;::J.Т**'аТИВНО-ДОРаДЧi 
фУнкцii.

Не менш як три чвертi склалу вчен, ,i о*" йо".."ся на TepMiH повнова

:ХН;:лIН;]i;,iт"""оорiu ,uyй*"n'pouiu*,,,ni", а решта ","",;,:;".#ff;::;
Струкryра та персонаJIьЕий склад вч,эноi ради заУКРаiНИ на строк поurо"ur*urr*--',.]]*:_*,::::'"ТВеРДЖУСТЬСЯ БЮРО ВiДДiлення xiMii ндн

затверджуе ьюро вiддiлен'н?lеiii,;Т;Т:.::.J;Т:: Частковi змiни У с""адi 
"ч"ноi роди

"""#:T;"JЖж#.jl;жT 
::";J#i ;"#ттrjгж}* In.,,,yry .

Голова, його заступники та вчений секретар вч(голосуванЕям з числа ij членiв. 
]Hol раДи IнстиryтУ обираються тасмним

u-o#l"]ll;|rНT;:i" IНСТИryтУ та(ож входять Bci члени нацiонмьноi академii наук
вIнстиryтi,щосклцу";J;г,,;.JJfr ;];;т"#r:.;,ж;::,*:#;**,iгJJ
директора Iнстиryry) провiднi вченi i спецiч лi"rr, o*i ,.

.,Що 
складу u"aroi рчд" Iнстиryту тако]:( входять 

") 

ПРацюють в Iнститутi.

КеРiВНИКПервинпоiпрофспiлк"""r""."r,.",;r;;;;;;;:"""а РаДИ МОЛОДИХ УЧеНИХ IНСтиryту та
4.22. ВЧейа рада може мати ceTt,lii .- ^^ ,^^.--. 

'' '''

l; r1*#i:hж*;;;; T.fi#JHHj:ж"",ж}i' 
"*oouo,,

науково-технiчноi дiяльностi.
4,23,2, Проведення HayKoBoi i layKoBo гехнiчноi.оцiнки тематики та результатiв науково-



дослiдrих робiт.
4,23,3. ЗатвердrКёНЕЯ лба6:'qlrу /rгл*:.'.-_-_ r 

I I

(експериментал";;;Й"#ЧНИХ 
(rl ОРiЧНИХ) ПЛаНiВ НаУКОВИХ Дослiдlttень i науково-технiчних

4.2З.4. Удосконалення
4,23.5. Затверд*"rп, 'u по'"ито}, структури Iнституry,

,urо:::"r, ruцауковомурifiI"ffi';,Ж, ;ТiЖ: 
ВИЩОi освiти Еа третьому (ocBiTHbo_

л_ :'" !, 
ЗаТВеРДrкення результатiв атестацii noroou'n" 'u'ПОВИХ 

КеРiВНИКiВ (консультаптiв).
здобувачiв. --- -",vvl(чrr наУкоВих працiвникiв, аспiрантiв, докторантiв,

4.23.7. Затверляtенr

"*.";;.ii:#l;H*T:il.#1?#T.#;;ffi J;Ётж#,;;1l,,],,,*,"о,"
4.2З.9. Присвоення

подання вiдповiдних J:::ТТj;:;Жil:'Х ЗВань професора та старшого дослiдника i
ВИкоFIавчот влади, що .чб""r,..,.,.,' *"л'_, ^ :_::""' ДО аТеСТаЦiйНОi колегii цеп,
пауково-технi.t,",o,","i1l1T'_'1l,!1n*luuo"" та реалiзус o"on uu,,, ,,оп";;Т'##:rЖ:i1
_ 4.2з.10. rч,u.оо*#'';lН_-1]];;']|ТН:::::исвосння почес,,*".uч"u.
Iнституту. uрU лrЯЛЬЦlСТЬ Iнституту та розгляд кошторисiв

4,23. l 1 . Ухвмення рirпення ;rpo роз lirцення вл:
ЦеНТРаJIЬНОГО ОО"*' u"*orun-"i. 

";;;-,;:,'':::1З'j,'" 
НаДХОДЖеНЬ У ТеРИТОРiМЬНих органах

. ,.ir;i,"т;j#;1ТЁl::Н:'. ;:,ЖЖХ#:::-1".#;:[*' Пu.ПuО.й""ПО.О

гнучкий режим робочого 
ПеРелiк,,, профr:сiй, ";; i,|}J# Ti1}1T;lT;*"r*,"."

РеКОМендуе ix до розгляду вiддi_тенню KiMii ндн 
t HaYKoBi ЕаПРЯМИ дiяльностi iнстиryry i

украiни. -'д"rr-r9rrпtu '{r*ll НАн Украiни та затвердження llрезидiею нАн
4.25. ВЧеНа рада Iнститчтч i,na. п6^- ^ -менше як половина ,-i ";;:У*r'.Ж1::":r;:.РiШення, 

якulо на засiданнi присутнi не
ВИСУНеННЯ РОбiТ на здобуття премiй i мед;лей,u rnr'no* 

ВППаДКiВ РОЗГЛЯДу кадрових питань,
ТРетин складу вченоi ради. аХ ПИТаНЬ, Де ОбОВ'ЯЗКоВа присутпiсть двох

Рiшенtlя вченоi ради l
присутнiх *",,i" "n;r;i;#?#,,,"""ffi;;;:;T::1", 

ЯКш]о за Еих голосуваJIо понад 50%
Ради) голосуванням. 

---" -rr!] -1lvrolL:'rt'uЯ ВtДl9lТТИМ абО ТаСМНИм (за рiшенням вченоi
4.26. З метою додатко

його дiяльностi широкого 
ВОГО СПР-]ЯННЯ Дiяльностi IT

::::"^""o"u-o#',i'i'".,'fi Тrr;н#:#:тЁЁЖfi Т'Жfi 'J"T;;
змУчепняМ iноземних вчеЕих, *. .," 

", "-."l",:"_:o:*** 
наглядоВа раДа, у тому .rислi iз

украiъи вiдповiдно до з^_"fi#ij;" 
ВiДПСlВiДНО до положення, затвердженого президiею ндн

4.27 . Щля сприяЕня 
:

;::Ж.'":Ж"Ж#Ъ"::''Т.Ы:1l'."#";ilЖ"#ffi}";Ж::J:;н:

ж:ж"ж ili#;: 
lтffi ж:н ; J;;i,,: ;"жъj;";#,##J:
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Рада молодих вчених Iнституry здiйсное свою дiяльнiсть з метою забезпечення актИВНОi

участi молодих вчених Iнстиryту ) прове.'еннi наукових дослiджень. а також представництва.

захисту i реалiзацit ixHix прав та iHTCpeciB.

Iнститут сприяе дiяльностi рали та мсже фiнансувати заходи i проекти, що iЕiцiюються

радою молодих вчених.

4.28. Yci iромадяни, якi беруть rlacтb у дiяльностi Iвстиryту на ocHoBi щудового договорУ,

утворюють трудовий колеюив Iнстиryry.

основною органiзацiйною формою здiйснення трудовим колективом своiх повноважень е

зага:lьнi збори (конференцiя) трулового к{]лективу. Конференцiя проводиться, якщо СКЛИКаННЯ

зборiв ускладнеЕе з причин територiальноi вiдокремленостi структурних пiдроздiлiв тощо.

Загальнi збори трулового колективу ,tвa)каються правомочними, якщо в них бере участь

бiльш як половиЕа загальноi кiлькостi члеtliв колективу, а конференцiя - не менш як двi третини

ll делегатlв.

Рiшення загальЕих зборiв (конфере;lцii) трудового колективу приЙмаються вiдкритим

голосуванням бiльшiстю голосiв члэнiв ко.]Iективу, присутнiх на зборах (конференчii).

4.29. Виробничi, трудовi i соцiал.нi вiдвосини трудового копективу з IнститУтом

реryлюються колективним договсром,,.1(ладеним директором Iнституry з профспiлковою

органiзацiсю вiдповiдно до Закону YKpaiHr: <Про колективнi договори i угоди>.

4.30.,Що повноважень трудового колекIиву Iнституry налехить:

4.30.1. ,Щелегування наукових працiвнlлкiв дrш участi у сесiях загаJIьних зборiв НАН Украiни

_ з правом ухвального голосу (KpiM питанl., пов'язаних з виборами дiйсних членiв (акадеМiкiВ),

членiв-кореспондентiв та iноземних членiг НАН УкраiЪи).

4.30.2. Обговорення та схвалення колективного договору.

4.30.3. Розгляд питань соцiа.l ьного \озвитку, зокрема полiпшення }4\4ов працi. 
'(иття 

та

здоров'я, медичного страхування працiвнл:кiв Iнституту та ix сiмей.

4.30.4. Затверлження правил внутрiшr-ъого трудового розпорядку.

4.З0.5. Порушення питань про хритягнення порушникiв трудовоi дисциплiни в

устаЕовленому зzlконом порядку до вiдпогiдальностi.

Питання, якi входять до компетенцii ,iрудового колективу Iнституту, вирiшуються трудовим

колективом за участю директора II]ститут,l, якщо iнше не передбачено законодавством.

4.31. Bci HayKoBi працiвники, якi перебувають у трудових вiдносинах з Iнститутом,

утворюють колектив наукових працiвникiв Iнстиryry.

Збори колективу наукових працiвниr:iв Iнстицrrу ввЫiються повнова>кними, якщо на них

присутЕi не менпIе двох третин фактично], чисельностi штатнЙх iаукових працiвникiв Iнститlту.

4.З2. Збори колективу Hayкoвpix працiвникiв Iнституry приймають рiшення:

- про обрання директора IHcTиTy-ty,>

- про вiдкликання директора Iнститj,ту;

- про делегування предста!никiв кандидатiв наук, докторiв фiлософii, докторiв наук)

наукового колективу Iнституry для yracTt у cecii загальних зборiв Вiддiлення xiмii НАН Украiни

з правом ухвальЕого голосу при обраннi l кадемiка-секретаря Вiддiлення xiMii НАн Украiъи. .

4.33. Рiшення зборiв колективу ,lаукових працiвникiв Iнстиryту приймасться двома

третинами голосiв наукових пршiiвникiг. присутнiх на зборах колективу наукових працiвникiв



Iнституту. 
1З

"r",1#;1i?,#;:'"T:i;#; ;:";жвоi роботи i вчений секретар Iнституту

;}:Т Украiни i затверджуються пр:зидiею 
"о" 

u"-o""iiIJJi;:T:::::].::'|':'_].n""'Iнституту. на с,Iрок повIlоважень директора
4.35. Заступник директора Jнстит. ту iз заIНСтитуту .u оо.оо"."rй . 

"r-,"._""t 
t],,":; 

j:'*** ПИТаНЬ ПРИЗНачаеться директором
НАн украiни 

"" й".,i]Н;ЖЖЖji:.1ili;*'""",",""оо*r*"ся Бюро президii
4,36. Завiдувачi науковпх вiддiлiв о iираlоться

,,Ji;J"#;}:l*ж;:*",-;;;;.;;Ё;:::TlH;#};,fi нт;:т"":
4.з7. Завiдувачi лабораторiй у складi наукових вiддiлiв, головнi таспiвробiтники обираються на коЕкурсЕ Ix засадах i призначаоться ,.u no,noo"'o"' "urnou'IПСТИТУту за погоджеЕням з Бюро Еrддiлепня"";J'ТiТ"::::].,* ПОСаду директором

Спiвробiтники -.u оо.Й"rr* з IIрезидi:ю n^n 
";Н; 

НАН УКРаiНИ, а головнi HayKoBi
Старшi HayKoBi спi

провiднi i"*.n"p","r-"::::';Iff;fi'Й#Т:;бiТНики, молодшi HayKoBi спiвробiтники,
посаду директором Iнституry. На КОНКУРСНИХ ЗаСаДаХ i ПРИзначаються на

4.З8. Трудовi догов<

ff T};lTJi*""#"..::fiHlH, тJж:1-*", 
зазначеЕими у пунктi 4.з 7, можуть

обранi за -"r-rо.#"1;;*ж;ж,т.ВИЗНаЧеНИй 
УГОДОЮ cTopiH' аЛе Не бiЛЬПrе'

невизначениfi строк, пiдлягаю;"";;;::^::l__1 "О"' УКЛаДеНо трудовий договiр на

._ посади паукових ";JЖ;T::,ffi;;TJl " 
ПОРЯДку, u".unoun"rory законодавством.

його закiнчення вважають рJлUвии договIр на визначе1 -

в устацовленому порядку. 
СЯ ВаКаНТними 

' 
,,,",n ,*"iJiilЖ}T"TrX"]}:T::#"_"#

{iйснi члени (академiки) та члеЕи-!:ореспопденти Нацiональноi академii наук УкраiнипризЕачаються на посади наукових пр,,дiвникiв
ЗаТВерджуються на посадi в порядку, встансtsленому 

" 
Жr;rТr""lJПСТИТУТУ 

без копкурсу та

5. ФIнАнсовЕ тА мАтЕ])IАльно-тЕхнIчнЕ зАБЕзпЕчЕння

5.1. Фiнансове забез 
ДUIлЬ]{осТI IнстиТYтУ

.Щерrкавного u.*.,r"*u{o"J#" J"iТ;;.*:":Пlлл::]*"..ться за рахунок коштiв
надходженця) фондi" дер*а""*r.ri*.о * о".о iu'' 

,*-"ного та спецiального (власнi
5.2, ФiнансУвання o""n*r..,, ;":.:,1 л:,^:" 

маинового коМплексУ'

передбачених, -".."o".*i]11l;J:H;-' IНСТИТУТУ .дiй.r,ю..uс" у межах видаткiв,
Фiнансування робiт за с

НАН Украiяи, u"поrчuч""i*О"МИМLi 
НаУКОI ИМИ i НаУКОВО-ТеХНiЧНИми програJlfами та проектами

;';:"*;;***TJ:fi:j.жJ".;*1:",ffi ЖО*,й*нанчпрuь"
державного бюрlсету i вiдпо. .

власнiнадходж;,,";;ffi ;*l:*:ъ#Ё#iН^#JЖ;::}:т"#*,rих в установлеЕому порядку як плата за



надання, послуг Iнстиryтом згiдно з його с эновною дiяльнiстю, вiд додатковоi (господарськоТ)

дiяльностi; вiд плати за надання ма-йна в сренду, вiд реалiзацiТ в установленому порядку майна

(KpiM нерухомого майна).
' 

,Що складу власних надходжетlь Iнстгryту вiдносяться тilкож грапти, дарунки, благодiйнi

внески та кошти, що BiH отримус вiд п;,чприсмств, оргаrriзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших

бюджетних установ на виконання ц.льових програм та заходiв,

Власнi яадходження Iнстиryту спрямовуIоться на виконан}Iя статутних завдань та

використовуються згiдrо з законодавством,

5.4. Iнстит}т самостiйно розпоряджает,ся доходами та iншими надход)t(еIIFlями, одержанимИ

вiд надання дозволених законодавством п]]атних послуг. TaKi кошти не можуть бути вилученi в

дохiд де'ржави.

5.5, Iястиryт використовус доходи виr:лючно для фiнансування видаткiв Tra свос утримаI{ня,

реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямir. дiяльностi, визЕаченцх цим Статутом.

Iнституту забороняеться розподiляти отриманi доходи або ix частину серед засrrовникiв

(расникiв), членiв lнстиryту, працiвниriв (KpiM оплати lxнboi працi, нарахування сдиного

соцiмьного внеску), членiв органiв управлlння та iнших пов'язаних з ними осiб.

5.6. Iнстит}т за рiшенням вченоi рlди в порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB

Украiни, може зараховувати власнi надхс l,ження, отриманi вiд плати за послуги, що надаIоться

ним згiдно з основною дiяльнiстю, бл тодiйну допомогу, гранти (включаючи кошти, що

надходять вiд вiтчизняних та iноземних зэ.мовникiв для реалiзацii наукових, науково-технi.пlих

,_ та iнновацiйних проектiв). на спеuiальнi р 
,сстрацiйнi рахунки. вiдкритi в територiальних оргхIIах

центрального органу виконавчоТ в,пади, Tr о реалiзус державну полiтику у сферi казначейського

обслуговувацня бюдlкетних кошт;в, або :.Ia рахунки, вiдкритi в установах банкiв деря<авного

сектору в порядку, встановлеЕому закоЕод авством.

Зазна.Iенi доходи вкJIючаються до rсшторису Iнституту i можуть використовуватися на

оплату витрат, пов'язаних iз здiйсненням та популяризацiею науковоi дiяльностi, оплату працi.

придбання майна i його обслугов;;вання, капiтальне будiвництво та ремонт примiщень тощо у
межах статутноi дiяльностi Iнстиryту.

5.7. Складовою матерiально-технiчнс i бази Iнституry е булiвлi, споруди, земельнi дiлянки,

комунiкацii, обладнання, транспсртяi за:оби, службове житло та iнmi матерiальнi цiнностi,
нематерiальнi активи.

Майно, що становить матерizl,тьно-те;.нiчну базу Iнсiитуту, закрiплюсться за ним 1-1a ocHoBi

|4

права оперативного управлlння.
5.8. Iнстиryт мас право викiJристоЕ увати !IаJIежЕе,йому майно для участi у цивiльних

вiдносинах, у тому числi для ведення фil ансово-господарськоi дiяльностi, будiвництва об'ектiв

наукового та соцiа.тьного призначэння Bi. повiдно до цiлей його утворення та в межах цивiльноi
правоздатностi.

5.9. На нерухоме майно iнстиryry- не може бути звернено стягнення за претеrtзiями

кредиторiв.

5.10. Вiдqуження нерухомого майна IIAH Украiни, закрiпленого за Iнстиryтом, здiйснюсться

з дозволу Презилii НАН УкраiЪи Б поряд!,у, визначеному законодавством.

5.11. Пролак основних засобiв Iнститi,ту здi;qнюеться лише на конкурсних засадах.



l5
5.12. Безоплатна передача майаа, яке знаходиться на балансi Iнституту, на ба,rанс iншоi

HayKoBoi установи НдН Украiни здiйснк сться без оподаткуванFIя, якщо пiдставою для TaKo.i
передачi е рiшення Президii НАН Украiни.

, 5.13. Земельна дiлянка, що перед l Iнституry у постiйне користування у порядку,
передбаченому Земельним кодексом Ук lаiни, не може бlти вилучева (припинено право
постiйногО користування ЗемельноЮ дiлянт ою) за рiшенням органiв виконавчоi влади або органiв
мiсцевого самоврядування без згодлi Прези.lii НАН Украни.

Землекористування здiйснюетьоя Iнсти ryтом вiдповiдно до земельного законодавства.
Передача в орендУ IнститутоМ закрiпл эниХ за ним на ocHoBi права оперативного управлiння

об'ектiв власностi, а також земелыlих дiл:нок здiйснюеться без права ix викупу вiдповiдно до
закоЕодавства Украiни за рiшенняпл Прези.lii НАН УкраiЪи та в порядку, встановлепому в FIAH
Украiни.

б. ПРИПИF:IЕННЯ ДШЛЬНОСТI IНСТИТУТУ
6.1. ПрипинеНня дiяльностi I:Iстиryт ' здiйснюеться шляхом його реорганiзацii (злитгя,

приеднання, подiлу, перетВорення) або лiквiдацii за рiшенням Президii НАН Украihи за
поданням Бюро Вiддiлення xiMii }{АН У,:раiIrи або олного iз вiце-президентiв НдН Украilrи
згiдно з розподiлом обов'язкiв, а у Еипадка] . передбачених законом, - за рiшенням суду.

6.2. Лiквiдацiя Iнститугу здiйенюеть,;я комiсiею, призначеною рiшепням ПрезидiI НАН
Украiни, а в разi припинення його дiяльностi за рiшенням сулу - комiсiею, утвореною вiдповiдIrо
до рlшення суду.
- 6.з. З моменту призначеЕня лiквiда цiйноi koMicii до Hei переходять повноваження з

управлiннЯ Iнстиryтом, Лiквiдацiйна комiс'я складае лiквiдацiйниЙ баланс Iпституту, подае його
на затtsердження до НАн Украiни, Поряд lк i строки проведення лiквiдацii, а також строк для
змви претензiй кредиторами визначаються законом.

6.4, Працiвникам Iнстиryry, якi звiльн; ються у зв'язку з його реорганiзацiсю чи лiквiдацiею,
гарантуеться додерrкання ix прав та iHTepec в вiдповiдно до законодавства про працю.

6.5. У разi припинення дiяльноэтi IHcTeryTy його активи передаIоться за рiшенням llрезидii
НАН Украни однiй або кiлькопl непрl бутковим науковим установам НАН Украiни або
зараховуються до доходу бюджету.

6,6. IнстиryТ вваr(астьсЯ таким, щО пtr ипиниВ свою дiяльнiсть, з дня внесенпя до единого
державЕого реестру запису про дер)-{авну р ]естрацiю його црипинення.

й.
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Я. ПиЬоваров О. К., приватнтtй HoTa,iyc l . ького мiського нотарiального округу,

пiдпису Вiце-пэези,, ...rTa Нацiональноi академii наук Украiни

Кошечко ВячЪслава Григоровича, якиЙ зроблено у моiй присlтностi,
ОЬобу предсiавпrпЪ u".uno"""rrd^{c го лiсзлатнiсть та поввоваясення перевiрено.

cTaTTi З1 Закозу Украiни "Про HoTapiaT".
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