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ХРОНIКА

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ РОСІЙСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

У Москві 28 травня—2 червня ц. р. у Ве-
ликому залі Російської академії наук 

проходили Загальні збори РАН. 29 травня 
в роботі форуму взяли участь голова Уря-
ду Російської Федерації В.В. Путін, голо-
ва Ради Федерації С.М. Миронов, міністр 
освіти і науки Росії А.О. Фурсенко. У сво-
єму виступі В.В. Путін наголосив, що сут-
тєво збільшено обсяги бюджетного фінан-
сування Академії. Так, у 2007 р. її бюджет 
становив понад 37 млрд руб. У поточному 
ро ці буде приблизно 45 млрд руб., а у 
2010 р. асигнування перевищать 60 млрд 
руб. В.В. Путін звернув увагу присутніх, 
що, порівняно з 2000 р., це буде 10-ра зове 
збільшення фінансування РАН. В.В. Пу-
тін проінформував учасників засідан -
ня про рішення уряду щодо збільшення 
окладів за звання дійсного члена РАН до 
50 тис. руб., а члена-кореспондента РАН — 
до 25 тис. руб. на місяць. Відповідні показ-
ники в галузевих академіях наук станови-
тимуть відповідно 30 та 15 тис. руб.

Із доповіддю про діяльність РАН висту-
пив її президент, академік Ю.С.Осипов.

Головний учений секретар Президії РАН, 
академік В.В. Костюк виступив із доповіддю 
про діяльність Президії РАН у 2001—2007 рр.

Загальні збори РАН затвердили обран-
ня 44 академіків, 112 членів-кореспонден-
тів та 14 іноземних членів РАН.

30 травня відбулися вибори президента 
РАН. За результатами голосування прези-
дентом Російської академії наук обрано 
академіка Ю.С.Осипова. Він отримав 651 
голос (для обрання достатньо 626). За 
академіка В.Є. Фортова проголосувало 
486 членів РАН, за академіка В.А. Череш-
нева — 88.

Загальні збори РАН затвердили пропози-
цію президента РАН академіка Ю.С. Оси-
пова про збільшення числа віце-президентів 
до 10 осіб. Згідно з підсумками таємного го-
лосування, віце-пре зи ден тами РАН стали 
академіки Ж.І. Алфьоров, С.М. Алдошин, 
О.Ф. Андреєв, О.Л. Асє єв, А.І. Григор’єв, 
В.В. Козлов, М.П. Лаверов, Г.А. Мєсяц, 
О.Д. Некіпелов, В.А. Са довничий. Обрано 
новий склад Президії РАН, у яку тепер вхо-
дять 58 осіб. Відбулися вибори 8 ака де мі-
ків–секретарів Відділень РАН. Вибори ака-
де міка–се кре таря Відділення біо логічних 
наук РАН пе ренесено на грудень ц. р.               

У роботі Загальних зборів РАН брали 
участь президент НАН України, академік 
НАН України Б.Є. Патон та перший віце-
президент–головний учений секретар НАН 
України, академік НАН України А.П. Шпак.

 На першому засіданні Президії РАН го-
ловним ученим секретарем Президії РАН 
було переобрано на новий термін академі-
ка В.В. Костюка.




