
52018, №12 (789) Вісник аграрної науки

 
Найактуальніше

15 – 16 листопада 2018 р. відбулося уро-
чисте засідання Загальних зборів Націо-
нальної академії аграрних наук Украї ни, 
присвячене 100-річчю Академії. 

У роботі Загальних зборів НААН взя-
ли участь: О.Б. Бакуменко — народ-
ний депутат України, заступник Голови 
Комітету Верховної Ради України з питань 
аграрної політики та земельних відно-
син, Г.М. Заболотний — народний депу-
тат України, заступник Голови Комітету 
Верховної Ради України з питань аграр-
ної політики та земельних відносин, 
В.М. Давиденко, О.М. Дмитренко, Л.П. Ко-
зачен ко — народні депутати України, 
М.В. Стрі ха — заступник Міністра освіти 
і науки України, О.В. Ковальова — за-
ступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України, і.М. Турчак —  
заступник голови Київської обласної дер-
жавної адміністрації, В.Г. Кошечко — ві-
це-президент Національної академії 
наук України, В.Г. Кре мень — президент 
Національної академії педагогічних наук 
України, О.В. Петришин — президент 
Національної академії правових наук 
України, Ян Недельнік — президент 
Чеської академії сільськогосподарських 
наук, А.Х. Абдуалієв —  Посол Республіки 
Узбекистан в Україні, Лі Янг Гу — Посол 
Республіки Корея в Україні, С.М. Ніко-
лаєн ко — ректор Національного універ-
ситету біоресурсів і природокористування 
України, Ю.М. Карасик — Герой України, 
генеральний директор ТОВ «Агро-Холдинг 
МС», почесний член НААН.

Урочисту доповідь з нагоди ювілею 
«100-річчя української аграрної науки. Етапи 
становлення» зробив президент Академії 
академік НААН Ярослав Михайлович 
Гадзало. 

Вітання від Голови Верховної Ради 
України А.В. Парубія і Комітету Верховної 
Ради України з питань аграрної політики 
та земельних відносин оголосив Г.М. Забо-
лотний.

З вітальним словом від імені Мініс-
терства освіти і науки України до колекти-
ву Академії звернувся заступник Міністра 
М.В. Стріха та вручив президенту Академії 
Почесну грамоту МОН, якою нагороджено 
колектив НААН. 

Заступник Міністра О.В. Ковальова при-
вітала колектив Академії від Міністерства 
аграрної політики та продовольства України.

Привітання з ювілейною датою від іме-
ні Національної академії наук України 
висловив віце-президент НАН України 
В.Г. Кошечко, від імені Національної ака-
демії правових наук України — прези-
дент НАПрН України О.В. Петришин, від 
імені Національної академії педагогічних 
наук України — президент НАПН України 
В.Г. Кремень, від імені Чеської академії 
сільськогосподарських наук — президент 
Ян Недельнік.

Свою повагу до діяльності вчених 
НААН та сподівання на плідне співробіт-
ництво між нашими країнами засвідчили 
Посол Республіки Узбекистан в Україні 
А.Х. Абдуалієв і Посол Республіки Корея 
в Україні Лі Янг Гу.

уРОчИСТе заСіДаННЯ заГаЛьНИх зБОРіВ 
НаЦіОНаЛьНОї аКаДеМії аГРаРНИх НауК уКРаїНИ  

На чеСТь 100-РіччЯ аКаДеМії

іНфОРМаЦійНе пОВіДОМЛеННЯ
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Етапи становлення, значення аграрної 
науки для розвитку країни підкреслили 
ректор Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України 
С.М. Ніколаєнко та ректор Львівського 
національного аграрного університету 
В.В. Снітинський, вони також привітали ко-
лектив Академії з ювілеєм.

Про перспективи інноваційної діяльності 
зазначили у вітальному слові до колективу 
Академії заступник голови Київської облас-
ної державної адміністрації і.М. Турчак та 
президент Української асоціації виробників 
і переробників сої, почесний член НААН 
В.Н. Тимченко.

Перед Загальними зборами Академії 
виступили: віце-президент НААН акаде-
мік НААН М.В. Роїк, академік-секретар 
Відділення ветеринарної медицини НААН 
член-кореспондент НААН М.С. Мандигра, 
головний науковий співробітник відділу се-
лекції та насінництва ячменю Селекційно-
генетичного інституту — Національного 
центру насіннєзнавства та сортовивчен-
ня академік НААН А.А. Лінчевський, ди-
ректор інституту зрошуваного земле-
робства НААН член-кореспондент НААН 
Р.А. Вожегова.

До ювілейної дати запроваджено по-
штову марку «100 років Національній 
академії аграрних наук України», урочи-
сте спеціальне погашення якої прове-
ли президент НААН Я.М. Гадзало, за-
ступник Міністра освіти і науки України 
М.В. Стріха, заступник Міністра аграр-
ної політики та продовольства України 
О.В. Ковальова за участю начальника 
Управління філателістичної продукції ПАТ 
«Укрпошта» Н.В. Мухіної.

У рамках урочистого засідання Загаль-
них зборів НААН на честь 100-річчя 
Академії відбувся мітинг, присвячений 
відкриттю меморіальних дошок видатним 
особистостям в історії нашої держави, ве-
ликим вченим і організаторам наукового 
процесу — зас новнику вітчизняної аграр-
ної науки академіку Володимиру івановичу 
Вернадському та його послідовнику, на-
шому сучаснику, Герою України, прези-
денту Академії 1996 – 2011 рр., академіку 
НААН Михайлу Васи льовичу Зубцю. 

Право відкрити меморіальну дошку 
В.і. Вер  надському було надано академікам 
НААН Л.Я. Новаковському та Б.Я.Панасюку. 
Меморіальну дошку М.В. Зубцю відкрили  
Герой України, почесний член НААН Ю.М. Ка - 
расик та академік НААН Л.Я. Новаковський. 
На церемонії виступили президент НААН 
М.В. Гадзало, академіки НААН Л.Я. Нова-
ковсь кий та В.В. Сні тинський.

Заслуги трудового колективу НААН 
відзначено Грамотою Верховної Ради 
України.

Почесною грамотою Верховної Ради 
України нагороджено Л.Н. Ко би зєву, за-
ступника директора з наукової роботи 
інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва.

Грамотою Верховної Ради України наго-
роджено віце-президента НААН А.В. Ба лян.

Грамотою Комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики та зе-
мельних відносин нагороджено віце-пре-
зидента — головного вченого секретаря 
НААН А.С. Заришняка, академіків НААН 
М.М. Кирика та А.А. Лінчевського, дирек-
тора інституту сільського господарства 
Північного сходу НААН В.М. Кабанця, пра-
цівників апарату Президії НААН В.М. Суч-
кову, Л.О. Тимченко, О.С. Шаповал.

За вагомий внесок у забезпечення роз-
витку агропромислового комплексу колек-
тив Національної академії аграрних наук 
України нагороджено також Почесною гра-
мотою Кабінету Міністрів України.

Орденом «За заслуги» і ступеня наго-
роджено:

–  В.А. Вергунова, директора Наукової 
сільськогосподарської бібліотеки НААН, 
академіка НААН, академіка-секретаря 
Відділення наукового забезпечення інно-
ваційного розвитку;

–  О.В. Балагуру, директора Державного 
підприємства «Дослідне господарство 
«Шев ченківське» інституту біоенергетичних 
культур і цукрових буряків НААН».

Почесне звання «Заслужений діяч науки 
і техніки України» отримав В.М. Волощук, 
директор інституту свинарства і агропро-
мислового виробництва НААН, член-корес-
пондент НААН.

Почесне звання «Заслужений працівник 
сільського господарства України» присвоєно 
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Ю.Ю. Єлінєвському, директору Державного 
підприємства «Дослідне господарство «Зорі 
над Бугом» Науково-виробничого центру 
«Соя» НААН».

Подяку Прем’єр-Міністра України от-
римав М.М. Зубець, провідний науковий 
співробітник відділу впровадження науко-
вих розробок та технічного забезпечення 
бібліотек мережі Національної наукової 
сільськогосподарської бібліотеки НААН.

Колектив і видатних вчених Академії 
відзначено, крім державних, відомчими 
нагородами установ і громадських орга-
нізацій.

Національна академія педагогічних наук 
України Знаком «Володимира Мономаха» 
нагородила Я.М. Гадзала, президента 
НААН, академіка НААН.

Почесною грамотою Національної ака-
демії педагогічних наук України за вагомий 
внесок у розбудову аграрної науки України, 
значні здобутки у становленні та розвитку 
аграрного виробництва України та з нагоди 
100-річчя від дня заснування НААН наго-
роджено:

–  колектив Національної академії аграр-
них наук України;

–  Є.В. Руденка, директора інституту тва-
ринництва НААН, члена-кореспондента 
НААН;

–  В.В. Волкогона, директора інституту 
сільськогосподарської мікробіології НААН, 
члена-кореспондента НААН.

Знаком Григорія Сковороди нагороджено:
–  і.і. ібатулліна, першого проректора 

НУБіП України, академіка НААН; 
–  Б.Я. Па насюка, головного наукового спів-

робітника інституту біоенергетичних культур 
і цукрових буряків НААН, академіка НААН;

–  В.В. Снітинського, ректора Львівського 
національного аграрного університету, ака-
деміка НААН. 

Знаком Ушинського Костянтина Дмит ро-
вича нагороджено:

–  М.М. Кирика, професора кафедри фіто-
патології НУБіП України, академіка НААН; 
В.В. Шебаніна, ректора Миколаївського на-
ціонального аграрного університету, акаде-
міка НААН;

–  і.Я. Коцюмбаса, директора Державного 
науково-дослідного контрольного інституту 

ветпрепаратів та кормових добавок, чле-
на-кореспондента НААН.

Національна академія аграрних наук 
України також відзначила вчених, хто при-
множує славу української науки.

Почесною відзнакою Національної ака-
демії аграрних наук України нагороджено:

–  В.М. Кабанця, директора інституту сіль-
ського господарства Північного Сходу НААН;

–  О.Г. Шпикуляка, ученого секретаря 
ННц «інститут аграрної економіки».

Почесною грамотою Національної ака-
демії аграрних наук України нагороджено:

–  А.Ф. Стельмаха, головного науково-
го співробітника Селекційно-генетичного 
інституту — Національного центру насін-
нєзнавства та сортовивчення, академіка 
НААН;

–  С.і. Бугеру, директора ННц «інститут 
бджільництва імені П.і. Прокоповича»;

–  П.Ф. Петика, директора Українського нау-
ково-дослідного інституту олій та жирів НААН.

Подякою Національної академії аграрних 
наук України нагороджено:

–  Т.М. Підгайну, вченого секретаря 
Національної наукової сільськогосподар-
ської бібліотеки НААН;

–  О.В. Коваленко, завідувача відділу еко-
номічних досліджень інституту продоволь-
чих ресурсів НААН;

–  В.Р. Липовку, скульптора, народного 
художника України.

Ювілейною медаллю до 100-річчя з дня 
створення Національної академії аграр-
них наук України нагороджено всіх членів 
Президії НААН, а також:

–  О.Б. Бакуменка, В.М. Давиденка, О.М. Дмит- 
 ренка, Г.М. Заболотного, Л.П. Ко за чен ка — 
народних депутатів України;

–  Ю.М. Карасика, почесного члена НААН;
–  О.В. Ковальову, заступника Міністра 

аграрної політики та продовольства України;
–  В.Г. Кошечка, віце-президента Націо-

наль ної академії наук України;
–  В.Г. Кременя, президента Національної 

академії педагогічних наук України;
–  Недель ніка Яна, президента Чеської 

академії сільськогосподарських наук;
–  С.М. Ніколаєнка, ректора Національного 

університету біоресурсів і природокористу-
вання України; 
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–  О.В. Петришина, президента Націо-
наль ної академії правових наук України;

–  М.В. Стріху, заступника Міністра освіти 
і науки України.

Диплом лауреата премії «За видатні до-
сягнення в аграрній науці» отримали:

–  В.Ф. Камінський, директор ННц 
«інститут землеробства НААН», академік 
НААН;

–  В.Ф. Сайко, радник дирекції ННц 
«інститут землеробства НААН», академік 
НААН;

–  О.і. Рибалка, завідувач відділу генетич-
них основ селекції Селекційно-генетичного 
інституту — Національного центру насіннє-
знавства та сортовивчення, член-кореспон-
дент НАН України;

–  В.і. Кравчук, директор Українського 
науково-дослідного інституту прогнозуван-
ня та випробування техніки і технологій 
для сільськогосподарського виробництва 
імені Леоніда Погорілого, член-кореспон-
дент НААН;

–  і.і. Грициняк, директор інституту риб-
ного господарства НААН, академік НААН;

–  С.і. Тарасюк, завідувач відділу моле-
кулярно-генетичних досліджень інституту 
рибного господарства НААН, член-корес-
пондент НААН.

Учасники Урочистого засідання Загаль-
них зборів Національної академії аграрних 
наук України ухвалили Звернення до ор-
ганів державної влади з нагоди 100-річчя 
української аграрної науки.

16 листопада 2018 р. Загальні збо-
ри Національної академії аграрних наук 
України обрали: першого віце-президен-
та — академіка НААН Гладія Михайла 
Васильовича, віце-президента — академіка 
НААН Роїка Миколу Володимировича, чле-
нів Президії — академіка НААН Адамчука 
Валерія Васильовича, члена-кореспондента 
НААН Борзих Олександра івановича, акаде-
міка НААН Ромащенка Михайла івановича, 
а також затвердили академіком-секрета-
рем Відділення рослинництва — академіка 
НААН Кондратенка Петра Васильовича, 
академіком-секретарем Відділення зоо-
технії — члена-кореспондента НААН Жу-
корського Остапа Мирославовича.


