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Про створення робочої групи
з проблем (наслідків) поширення
коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні

З метою координації досліджень щодо розроблення методів
виявлення коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання
COVID-19, моніторингу та оперативного узагальнення наявної в різних
джерелах інформації про темпи, географію та медико-біологічні й
економічні наслідки поширення коронавірусу SARS-CoV-2, розроблення
заходів протидії поширенню вірусу в Україні, а також беручи до уваги
доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.2020 № 8339/8/1-20,
Президія НАН України постановляє:
1. Створити робочу групу з проблем (наслідків) поширення
коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні в такому складі:
1. КОМІСАРЕНКО
Сергій Васильович

– академік-секретар Відділення біохімії,
фізіології і молекулярної біології
НАН України, директор Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна НАН України,
академік НАН України – голова;

2. ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович

– президент Національної академії
медичних наук України,
член-кореспондент НАН України –
заступник голови (за згодою);
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3. ЗАДОРОЖНА
Вікторія Іванівна

– директор Інституту епідеміології
та інфекційних хвороб
ім.Л.В.Громашевського НАМН України,
член-кореспондент НАН України
(за згодою);

4. ЗАГОРОДНЯ
Світлана Дмитрівна

– завідувач відділу Інституту мікробіології
і вірусології ім.Д.К.Заболотного
НАН України, кандидат біологічних наук;

5. СТЕПАНОВА
Олена Вікторівна

– завідувач відділу Державної установи
«Інститут економіки та прогнозування
НАН України», доктор економічних наук;

6. РИНГАЧ
Наталія Олександрівна

– головний науковий співробітник
Інституту демографії та соціальних
досліджень ім.М.В.Птухи НАН України,
доктор наук з державного управління;

7. ТУКАЛО
Михайло Арсентійович

– директор Інституту молекулярної
біології та генетики НАН України,
академік НАН України;

8. МАКСИМОВИЧ
Ярослава Сергіївна

– старший науковий співробітник Інституту
біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України,
кандидат біологічних наук – секретар.

2. Доручити голові створеної робочої групи академіку НАН
України С.В.Комісаренку:
 організувати роботу з моніторингу та узагальнення інформації
про темпи, географію та економічні й соціальні наслідки поширення
коронавірусу SARS-CoV-2 з метою розроблення рекомендацій для
керівництва держави щодо запобігання його масовому поширенню
в Україні;
 регулярно

(щодватижні)

інформувати

керівництво

НАН України про результати робіт зі створення вітчизняних тест-систем
для визначення та профілактики коронавірусу SARS-CoV-2;
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 організувати регулярні виступи в ЗМІ, а також розміщення
на сайті НАН України об’єктивної інформації про небезпеку, яку несе
коронавірус SARS-CoV-2, заходи, які вживають вчені НАН України,
ситуацію в Україні та світі із запобігання його поширенню тощо.
3. Доручити Відділенню загальної біології НАН України (академік
НАН України

В.В.Моргун)

створити

на

базі Інституту зоології

ім.І.І.Шмальгаузена НАН України робочу групу з вивчення проблем
можливого поширення коронавірусу SARS-CoV-2 серед хребетних
тварин та його передачі людям.
Включити керівника згаданої групи до складу робочої групи,
створеної згідно з п.1 цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віцепрезидента НАН України академіка НАН України В.Г.Кошечка.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

