
Протокол засідання Вченої ради Позначення: Дата:

ПВР-ІПБ АЕС-5-19 6.06.19

Г оловуючий

(підпис)

А.В. Носовський
(І.Б. Прізвище)

(дата)

Порядок

денний:

І. Розгляд звіту з НДР за етапом №1 виконання договору 
№36-146-08-19-0016 від 15.05.2019 р. за темою: “Науково- 
технічний супровід на етапах будівництва і введення в 
експлуатацію ЦСВЯП”.

УЧАСК1ИКИ НАРАДИ:

П1Б Підрозділ Посади учасників наради

1. Носовський А. В., чл.-кор. НАН 
Украши, д. т. н., проф.

Директор

2. Щербш В. М., к. фiз.- мат. н., 
ст. н. с.

Заступник директора з 
наукової робота

3. Борисенко В. I., д. т. н. ВАЕ Зав відділення
4. Краснов В. О. ВЯРБ Зав. відділення
5. Талерко М. М ., д. т. н., ст. н. с. ВБРНС Зав. відділу
6. Кучмагра О. А., к. т. н., с.н.с. ВНФВ Зав сектору
7. Рудько В. М. ВПОРЯТ Зав відділення
8. Шараевський I. Г., д. т. н., проф. ВБЯУ Зав. сектору

9. Прютер Б. С., д. б. н., проф. ВРЕ Г оловний науковий 
співробітник

10. Скорбун А. Д., д. т. н. ВЯФВ Г оловний науковий 
співробітник

11. Шевцова О. М., к. ф1з.-м. н. Вчений секретар

12. Одшцов О. О., к. т. н., ст. н. с. ВЯРБ Зав. сектору, керівник 
профспілкової організації

13. Власенко Т. С., к. фiз.-м. н. ВБЯУ Зав. відділу

14. Зiмiн Л. Б., д. т. н. ВБЯУ Провідний науковий 
співробітник

І. СЛУХАЛИ: Розгляд звіту з НДР за етапом №1 виконання договору №36-146-08-19- 
0016 від 15.05.2019 р. за темою: “Науково-технічний супровід на етапах будівництва і 
введення в експлуатацію ЦСВЯП”.

ВИСТУПИЛИ: Рудько В. М.

Відповідно до вимог Технічного завдання за договором №36-146-08-19-0016 
розроблено «Програму науково-технічного супроводу на етапах будівництва і введення в 
експлуатацію ЦСВЯП». У зазначеній Програмі наведено порядок виконання робіт з 
науково-технічного супроводу, основні завдання і очікувані результати для вирішення
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комплексу проблем щодо забезпечення надійності та довговічності будівель і споруд 
ЦСВЯП, розробки рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів для 
тривалого зберігання ВЯП та забезпечення радіаційного захисту персоналу і 
навколишнього середовища.

В обговоренні взяли участь: Щербін В. М , Талерко М. М , Скорбун А. Д.

УХВАЛИЛИ: Роботи за 1-м етапом договору №36-146-08-19-0016 вважати виконаними 
повністю і у належному вигляді. Результати НДР, а також «Акт здачі-приймання робіт» 
надати Замовнику (Відокремлений підрозділ «Атомпроектінжиніринг» ДП «НАЕК 
«Енергоатом») у встановлений термін із дотриманням вимог чинних нормативних 
документів і умов договору.

Учений секретар, канд. фіз.-мат. наук О. М. Шевцова
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