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ПРОТОКОЛ РІШЕНЬ 

УХВАЛЕНИХ НА 49-му ЗАСІДАННІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ УНТЦ 

21 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ 

 

 

На 49-му засіданні Адміністративної ради УНТЦ було ухвалено такі рішення: 

 

➢  Затверджено 3 (три) проекти на загальну суму 1,125,895 євро; 

➢ Затверджено представлений адміністративний операційний бюджет (АОБ) на 

2020 рік (на загальну суму 864,000 тисячі дол. США) з таким розподілом коефіцієнтів 

участі в АОБ: США – 16,28%, ЄС – 83,72%; 

➢ Затверджено представлені додаткові бюджети (ДБ) на 2020 рік, які 

передбачають виділення 225,000 дол. США на реалізацію заходів за фінансування 

США, 808,000 євро – на реалізацію заходів за фінансування ЄС, а також 262,041 дол. 

США – на реалізацію заходів за фінансування Партнерів; 

➢  Затверджено представлений протокол 48-го засідання Адміністративної ради, 

яке було проведено за допомогою конференц-зв’язку 13 серпня 2019 року; 

➢ Затверджено представлений Річний Звіт УНТЦ за 2018 рік. 

➢ Підтверджено подовження строку перебування на посаді чинного Виконавчого 

директора (США) Куртіса «Бі. Джей.» Белаяча (Curtis “B.J.” Bjelajac) на один рік з 

01 липня 2020 року по 30 червня 2021 року; 

➢ Затверджено понад 10% перевитрати Адміністративного операційного бюджету 

за 2019 рік, медичний та стоматологічний плани. 

➢ Визнаючи активну діяльність УНТЦ, Адміністративна Рада уповноважує 

Секретаріат УНТЦ вносити зміни до Типових Угод про Партнерські проекти при 

необхідності, при тому: Секретаріат несе відповідальність за збереження умов проектів 

відповідно до Угоди про створення УНТЦ, Статуту УНТЦ та попередніх Рішень 

Адміністративної Ради. Секретаріат УНТЦ повинен в 10 (десяти) денний термін 
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представляти на розгляд Адміністративній Раді можливі зміни до нових  проектів 

перед його підписанням; 

Будь-які зміни, пов'язані з інтелектуальною власністю (право власності та 

використання результатів), спори чи непорозуміння вимагають активного рішення 

Адміністративного Правління. 

➢  Затверджено 11 (одинадцять) річний термін (до 31 грудня 2030 року) місця 

розташування офісу УНТЦ, запропоноване Урядом України за адресом: Київ, вул. 

Металістів 7а. Адміністративна Рада висловлює вдячність Уряду України за активні дії 

спрямовані на довгострокову співпрацю та розташування офісу УНТЦ; 

➢  Повідомлено про приєднання 3 (трьох) нових Партнерів УНТЦ за період з дати 

проведення 48-го засідання Адміністративної Ради УНТЦ, зокрема: Барселонський 

Інститут Глобального здоров’я (ЄС), Науково-технічний центр Фінляндії та Медичний 

Центр Джорджтаунського Університету (США); 

➢ Підтверджено 11 (одинадцять) нових партнерських проектів, затверджені за 

період з дати проведення 48-го засідання Адміністративної ради УНТЦ, на загальну 

суму 2,855,024 дол. США та 973,486 тис. Євро, зокрема: Р685-Інститут радіобіології 

Бундерсверг (ЄС), Р735 та Р751-Європейський офіс з питань аерокосмічних 

досліджень та розробок (EOARD), Р736-Державний Департамент США - Офіс з питань 

нерозповсюдження та роззброєння (США), Р737-Корпорація Валкон Енженіринг 

(США), Р743- Національний Центр наукових досліджень- CNRS (ЄС), Р745- Емерджен 

Енерджі (США), Р746-Барселонський Інститут глобального здоров’я (ЄС), Р747-

Канзахский Інститут технологій (США) та Р750 Державний Департамент Енергетики 

(США), також були затверджені та продовжені 9 (дев’ять) Партнерських Проектів з 

Орбітал Саенс Корпоратіон (Р432j), CIEMAT (P507g), Європейський офіс з питань 

аерокосмічних досліджень та розробок (EOARD) (Р652с), Діскавері Технолоджі 

Інтернешнл (Р555а), Сцінтімакс (Р557g), Ангонська національно лабораторія (Р671с), 

G3C Технолоджі (Р 716 та Р744), Бельгійський ядерно-дослідницький інститут(Р725а) 

на загальну суму 3,073,047 дол. США та 27,500 тис. Євро. 


