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АКТ ЕКСПЕРТИЗИ
про можливість опублікування матеріалів у пресі та
інших засобах масової інформації
Експертна комісія ІТТФ НАН України під головуванням
чл.-кор. НАН України А.О. Авраменка
(посада, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

у складі членів комісії: гол.н.с., д.т.н. Круковського П.Г., вченого секретаря, к.т.н.
Сергієнка Р.В., зав. лабораторії, к.т.н. Гелетухи Г.Г., ст.н.с., к.т.н. Шморгуна В.В., зав.
сектору патентної роботи Холоденко В.В., пров. інженера Козлової В.В.
розглянула зміст статті/тез «Назва публікації», авторів П.І.Б., об’ємом ХХ стор.,
ХХ рис.,
і порівнявши його з «Зводом відомостей, що становлять державну таємницю
України» згідно наказу СБУ №440 від 12 серпня 2005 року, зареєстрованого
Міністерством Юстиції України 17 серпня 2005 року за №902/11182,
встановила, що відомості, які викладені у вищевказаному документі, у матеріалах
статті не містяться.
ВИСНОВОК: Комісія вважає можливим опублікування статті/тез «Назва
публікації» в науково-технічному журналі «Назва журналу».

Голова комісії, чл.-кор. НАНУ_______________
Члени комісії:

Авраменко А.О.

_______________ Круковський П.Г.
________________ Сергієнко Р.В.
________________ Шморгун В.В.
________________ Гелетуха Г.Г.
________________ Холоденко В.В.

Секретар комісії
«

»

________________ Козлова В.В.
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АВТОРСЬКА ДОВІДКА
Ми, …список авторів...
автори статті «назва публікації», яка буде опублікована у науковотехнічному журналі «назва журналу», цим підтверджую, що в ній:
1. Не містяться таємні відомості, що включені до Тимчасового переліку
міністерств та відомств України, які складають Державну таємницю
України.
2. Дані, що наводяться, не суперечать «Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю України» згідно наказу СБУ №440 від 12 серпня 2005
року, зареєстрованого Міністерством Юстиції України 17 серпня 2005
року за №902/11182.
3. В наведеному списку використаної літератури немає закритих або
вилучених з відкритого користування видань, службових видань, а в тексті
немає посилань на такі видання.
4. Немає даних по неоформлених винаходах авторів або інших осіб, а також
матеріалів, на які можуть бути оформлені патенти.
5. Я попереджений за відповідальність про розголошення державної
таємниці згідно закону України про Державну таємницю від 21 січня 1994
р. №3855-ХІІ «Про карну відповідальність за державні злочини».
6. Не передається третім сторонам чутлива інформація, яка б порушувала
міжнародні норми і практику в галузі нерозповсюдження озброєнь та
інших чутливих технологій.
7. Не розголошується виробнича або ділова конфіденційна інформація.

«____» ______________ 20

р.

Підписи __________________________
__________________________
__________________________
__________________________

