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Розглянувши пропозиції секцій та відділень
НАН України щодо інноваційних розробок
установ НАН України, реалізація яких доз�
волить налагодити виробництво конкуренто�
спроможної продукції та здійснити заміщен�
ня імпортної продукції вітчизняними анало�
гами, Бюро Президії НАН України постанов�
ляє:

1. Затвердити Перелік науково�технічних
інноваційних проектів НАН України та обся�
ги їх фінансування у 2004 році (додаток).

Доручити виконавцям проектів, визначе�
них у додатку, підготувати та подати до 
2 липня п. р. Президії НАН України деталь�
ний опис запропонованих технологій та кош�
ториси робіт на 2004 рік.

2. Взяти до відома, що у Законі України
"Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет на 2004 рік" передбачено
виділення цільових бюджетних коштів на
фінансування проекту "DOBRE" (Інститут
геофізики ім. С. І. Субботіна, Український
державний науково�дослідний і проектно�

конструкторський інститут гірничої геології і
маркшейдерської справи НАН України) у
сумі 1,0 млн. грн.

3. У січні 2005 року секціям НАН Ук�
раїни організувати та провести виставку го�
тових до реалізації у виробництво науково�
технічних розробок установ НАН України, в
т. ч. отриманих в результаті виконання зазна�
чених інноваційних проектів. 

4. Контроль за виконанням цієї постано�
ви покласти на першого віце�президента �го�
ловного ученого секретаря НАН України
академіка НАН України А. П. Шпака та На�
уково�організаційний відділ Президії НАН
України.

Президент Національної академії наук
України  академік НАН України       

Б. Є. Патон

Перший віце�президент – 
головний учений секретар 
Національної академії наук України
академік НАН України                        А. П. Шпак

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
24.06.2004               м. Київ                         № 176

Про затвердження Переліку науково�технічних інноваційних проектів 
НАН України, які будуть реалізовуватися у 2004 році
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НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ. № 2, 2005

Додаток
до Постанови бюро Президії НАН України

від  24.06.2004 №N 176

ПЕРЕЛІК
науково�технічних інноваційних проектів НАН України
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