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Вельмишановний колего! 

 

Президія Академії економічних наук України на своєму засіданні 15 березня 2017 

р. розглянула стан підготовки до Загальних зборів. На запрошення Університету 

державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, вул. Університетська, 31) 12-13 травня 

2017 р. за пропозицією приймаючої сторони затверджено наступний порядок денний 

Загальних зборів академії. 

 

12 травня 2017 року 

0900 – 1300 
– заїзд членів АЕНУ та запрошених і поселення в готелі університету 

(м. Ірпінь, вул. Університетська, 33, 2-й поверх) 

1400 – 1415 – відкриття Загальних зборів членів АЕНУ 

1415 - 1600 

– звіти Президії Академії економічних наук України за період з травня 

2016 р. по травень 2017 р., керівників регіональних центрів та 

відділень АЕНУ, ревізійної комісії АЕНУ, внесення змін до Статуту 

1615 - 1700 – обрання нових членів 

1700 - 1800 – обговорення звітів  

1830 - 2100 – урочиста вечеря  

13 травня 2017 року 

0900 - 1000 – сніданок  

1000 – 1200 – Круглий стіл-дискусія «Цілі та завдання економічної науки з 

відродження та розвитку сучасної України» 

1200 – 1215 – прийняття документів зборів 

Із  1215  – від’їзд учасників зборів АЕНУ 

  

 

Проїзд: поїздом до м. Києва, де від Південного вокзалу о 1200 буде відправлений 

автобус з надписом АЕНУ, або від станції метро «Академмістечко» маршруткою №379 

до зупинки «Університет» (час проїзду – 30-40 хв.). Прохання потурбуватися про квитки 

на зворотній проїзд та мати при собі гроші на часткове погашення витрат на проведення 

зборів (1 доба проживання: 1-місний номер – 330-380 грн.; 3-місний номер – 550 грн. (на 

трьох осіб); щорічний членський внесок – 400 грн., дружня вечеря - 300 грн.). 



Оскільки матеріали Загальних зборів академії та Круглого столу планується 

надрукувати у фаховому журналі “Вісник економічної науки України», прохання мати 

при собі варіант виступу або статті, підготовлені згідно з загальними вимогами ВАК 

(література згідно ДСТУ-2006, на окремій сторінці - прізвища авторів, назва статті, 

анотація, ключові слова – трьома мовами) на аркушах формату А4, а також на 

магнітному носії з записом матеріалу у форматі .rtf текстового редактору WORD (шрифт 

Tіmеs New Roman, розмір 14). 

Президія АЕНУ звертається до Вас з проханням провести роботу серед членів 

вашого центру або місцевого відділення про необхідність надання звітів про виконану 

роботу та погашення заборгованості по членських внесках (які згідно рішення Загальних 

зборів АЕНУ від 16 травня 2014 р. становлять 400 грн.), а також щодо інформування 

членів академії про проведення Загальних зборів академії та їх запрошення, оскільки 

немає можливості розіслати всім листи через поштові відділення.  

Нагадуємо наш рахунок для перерахування членських внесків: р/р 

26004000111367 в ПАТ "Укрсоцбанк" (м. Київ), МФО 300023, код ДРЗСО 20350535. 

З питань бронювання та розміщення в готелю звертатися до Житаря Максима 

Олеговича – 050-577-92-40. 

 

 

 

Віце-президент академії 

 

М.Г.Білопольський 

 


