
Організація участі НАН України у відновленні інфраструктури і 
відбудові виробничої сфери Донбасу.  

10 вересня 2014 р. на своєму черговому засіданні президія НАН України 
обговорила питання щодо організації участі НАН України у відновленні 
інфраструктури, у тому числі наукової, і відбудові виробничої сфери 
Донбасу.  

У своєму вступному слові президент НАН України академік Б. Патон 
зазначив, що питання відбудови Донбасу рано чи пізно набудуть 
надзвичайної ваги й Національна академія наук, як вища наукова організація 
країни, має своєчасно до цього підготуватися.  

Під час засідання йшлося, зокрема, про необхідність якомога ширшого 
залучення наявних розробок академічних установ до відновлення 
зруйнованої інфраструктури Донбасу – мостів, трубо- і шляхопроводів, 
систем електро-, тепло- і водопостачання, без чого неможлива нормальна 
робота лікарень, шкіл, дитячих садків і в цілому життєдіяльність населення. 
«Необхідно в стислі строки провести, так би мовити, інвентаризацію всіх 
розробок наших інститутів, які можуть реально і ефективно допомогти в цій 
справі. Зокрема, це стосується чималого доробку за академічною програмою 
“Ресурс”, низки розробок у галузі енергетики, напрацювань київських і 
одеських хіміків академії з проблем забезпечення населення питною водою», 
– наголосив президент НАН України Б. Патон.  

Що стосується відбудови виробничої сфери Донбасу, на переконання 
президента академії, вона має здійснюватися переважно, а то й навіть 
виключно на сучасній високотехнологічній основі. Академік Б. Патон 
підкреслив: «Відновлення здебільшого сировинної, ресурсо- та 
енергозатратної економіки Донбасу стане, зрозуміло, марним витрачанням 
величезних коштів. Це є неприпустимим. Тому вкрай необхідно чітко та 
науково обґрунтовано визначити основні напрями саме високотехнологічної 
відбудови Донбасу, запропонувати ефективні механізми, державні важелі та 
економічні стимули для залучення до цього необхідних інвестицій з боку 
приватного капіталу».  

Основними напрямами участі НАН України у відбудові Донбассу 
президія НАН України визначила:  

– широке залучення розробок установ академії для відновлення 
зруйнованої інфраструктури Донбасу;  

– економічне обґрунтування й науково-технічний супровід відбудови 
виробничої сфери Донбасу на сучасній високотехнологічній основі;  

– забезпечення належних умов для ефективного функціонування установ 
НАН України, розташованих у регіоні.  



Як відомо, урядом нині готується програма відновлення Донбасу, 
нещодавно створено відповідне державне агентство. У Мінсоцполітики вже 
підготовлено проект Програми створення робочих місць для стабілізації 
ситуації із зайнятістю у Донецькій і Луганській областях на період до 2017 р. 
Цей проект презентовано як такий, що орієнтується саме на 
перезавантаження економіки Донбасу за рахунок високотехнологічних 
виробництв.  

Президія НАН України постановила створити робочу групу вчених і 
фахівців установ НАН України, яка, зокрема, координуватиме вирішення 
питань, пов’язаних з участю академії у відповідних урядових програмах, 
здійснення оперативних зв’язків з міністерствами й новоствореним 
Державним агентством з питань відновлення Донбасу, місцевими органами 
влади.  

Також президент академії поінформував про стан справ щодо установ 
академії, що розташовані на Донбасі. Їх 11: дві в Луганській області й дев’ять 
– у Донецькій. Співробітники цих установ з липня не отримують заробітної 
плати у зв’язку із заблокуванням там роботи Держказначейства. Чотири 
установи вже змінили своє місцезнаходження на Київ або Львів. Після 
завершення державної реєстрації їхніх статутів буде можлива виплата 
зарплат. Гостро стоїть питання забезпечення частини співробітників цих 
установ тимчасовим житлом у Києві.  

Щодо наукової інфраструктури в Донецькому регіоні, то вона також 
потребує відновлення. Пошкоджено приміщення Інституту прикладної 
математики і механіки, Донецького фізико-технічного інституту 
ім. О. О. Галкіна, Українського державного науково-дослідного і проектно-
конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і 
маркшейдерської справи. Складна ситуація в заповідниках – на частині їхніх 
територій відбуваються бойові дії, що унеможливлює належну охорону 
заповідних територій. Як наслідок центральна садиба Луганського 
природного заповідника пограбована.  

За результатами засідання прийнято відповідну постанову президії НАН 
України. 
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створення робочої групи вчених та фахівців установ академії з питань 
відбудови Донбасу та визначила основні напрями участі у відновленні 
зруйнованого регіону // Національна академія наук 
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