
     

   

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

 

ПОС Т А НОВ А  
. 

  07.09.2022  . 

 

м. Київ 

 

№.    270    . 

 

 

Про припинення Державної установи  

«Відділення гідроакустики Інституту  

геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» 

 

 

 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про особливості правового 

режиму діяльності Національної академії наук України, національних 

галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»,                        

завдань Концепції розвитку Національної академії наук України                             

на 2021–2025 роки, затвердженої постановою Президії НАН України               

від 23.06.2021 № 218, а також п.15 додатку 1 до постанови Президії           

НАН України від 31.03.2021 № 115 «Про подальшу оптимізацію мережі 

наукових установ, організацій та підприємств НАН України»,               

постанови Бюро Президії НАН України від 15.07.2022 № 223 «Щодо 

подальшого функціонування Державної установи «Відділення 

гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України»             

та враховуючи рішення Бюро Відділення наук про Землю НАН України 

(протокол № 5, § 45 від 09.08.2022), Президія НАН України постановляє:  

1. Припинити Державну установу «Відділення гідроакустики 

Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» (код ЄДРПОУ 

05540020, місцезнаходження: м.Одеса, вул.Преображенська, 3) шляхом 

реорганізації, а саме: приєднавши її до Державної установи «Інститут 

ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук 

України» (код ЄДРПОУ 01209765, місцезнаходження: м.Одеса, 

Французький бульвар, 29). 

2. Встановити, що Державна установа «Інститут ринку                                

і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» 

є правонаступником Державної установи «Відділення гідроакустики 

Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України». 

3. Затвердити склад комісії з припинення Державної установи 

«Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН 

України» (далі – Комісія з припинення) (додається). 
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4. Взяти до відома, що відповідно до ч.4 ст.105 Цивільного 

кодексу України до комісії з припинення юридичної особи з моменту                  

її призначення переходять повноваження щодо управління справами 

юридичної особи. Голова комісії, її члени представляють юридичну особу 

у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної 

особи, яка припиняється. 

5. Голові Комісії з припинення: 

5.1. Відповідно до ч.1 ст.105 Цивільного кодексу України протягом 

трьох робочих днів від дати прийняття цієї постанови забезпечити                            

її подання державному реєстратору для проведення державної реєстрації.  

5.2. Забезпечити здійснення необхідних заходів з припинення 

Державної установи «Відділення гідроакустики Інституту геофізики 

ім.С.І.Субботіна НАН України», визначених ст.ст.104–107 Цивільного 

кодексу України й ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».                      

5.3. В установленому порядку передати на баланс Державної 

установи «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень 

Національної академії наук України» всі статті балансу,                                                 

що обліковувались на балансі Державної установи «Відділення 

гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України»,                        

її документацію та архівні фонди. 

5.4. Встановити двомісячний строк для пред’явлення 

кредиторських вимог до Державної установи «Відділення гідроакустики 

Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» від дня 

оприлюднення повідомлення про рішення щодо її припинення. 

5.5. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів 

скласти передавальний акт та у п’ятиденний строк подати його на 

затвердження Президії НАН України. 

5.6. При припиненні Державної установи «Відділення 

гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» 

забезпечити працівникам дотримання норм законодавства про працю 

України.  

5.7. У триденний строк від дати внесення запису до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань про припинення Державної установи 

«Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН 

України» надати відповідні документи Президії НАН України.  

5.8. Завершити заходи з припинення Державної установи 

«Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН 

України» до 31 грудня 2022 року. 
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6. Державній установі «Інститут ринку і економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук України» (академік НАН України 

Б.В.Буркинський): 

6.1. В установленому порядку прийняти на свій баланс наявні 

матеріальні та нематеріальні активи, малоцінне майно та всі статті 

балансу, що обліковувалися на балансі Державної установи «Відділення 

гідроакустики Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України». 

6.2. Внести відповідні зміни до статуту установи й подати їх              

на затвердження Президії НАН України. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на 

віцепрезидента НАН України академіка НАН України С.І.Пирожкова           

та Науково-організаційний відділ Президії НАН України.  

 
 
 

 

 

                       Президент  

Національної академії наук України 

            академік НАН України                             Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 

 

   В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук України 

           академік НАН України                               Вячеслав БОГДАНОВ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Президії НАН України 

від 07.09.2022  № 270 

 

 

 

 

С К Л А Д 
комісії з припинення Державної установи «Відділення гідроакустики 

Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України» 

 

 

 

 

1. ГОРЯЧУК  

Валерій Федорович 

– (ідентифікаційний номер 1827201733) –  

голова комісії; 

    

    

2. КОЖУХАР  

Надія Дмитрівна 

– (ідентифікаційний номер 2203501642); 

    

    

3. ЧАЙКА  

Ольга Михайлівна 

– (ідентифікаційний номер 2938106740); 

    

    

4. ЧЕРКАСОВА  

Олена Олексіївна 

– (ідентифікаційний номер 2726014869). 

 

 


