
З огляду на відзначення 20-ї річниці від дня встановлення 

дипломатичних відносин між Україною та Японією 17 лютого відбулася 

зустріч президента НАН України академіка Б. Патона з Надзвичайним 

та Повноважним Послом Японії в Україні Тоічі Саката.  

У зустрічі взяли участь в. о. віце-президента НАН України академік                 

А. Загородній,  в. о. головного вченого секретаря академік В. Мачулін, 

перший заступник головного вченого секретаря В. Богданов. 

Академік Б. Патон познайомив посла Японії зі статусом, структурою й 

основними завданнями академії, окремо зупинився на питаннях 

двостороннього співробітництва в галузі ядерної фізики та енергетики, 

наголосив на ефективності співпраці НАН України з Економічною місією 

громадської організації «Ради міжнародних дружніх обмінів». 

Президент академії висловив щиру вдячність Посольству Японії в 

Україні за сприяння розвитку гуманітарних, науково-технічних і культурних 

зв’язків між нашими народами та запросив посла Японії відвідати інститути 

НАН України й познайомитися з дослідженнями, якими вони займаються. 

В. о. віце-президента НАН України академік А. Загородній зазначив, що 

Національна академія наук України надає великого значення розвитку 

науково-технічного співробітництва з організаціями Японії, яка займає 

передові позиції у сфері нових технологій, і констатував інтенсивність та 

динамічність розвитку українсько-японського науково-технічного 

співробітництва. Академік А. Загородній висловив сподівання на допомогу 

Посольства Японії в Україні у налагодженні контактів з Японським 

товариством сприяння науці (JSPS). 

Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Тоічі Саката 

відзначив значний науковий потенціал НАН України й високий рівень 

наукових досліджень академічних установ, зазначивши, що без розвитку 

науки і техніки неможливий розвиток країни. Посол познайомив присутніх з 

досвідом діяльності Японського товариства сприяння науці та обіцяв 

найближчим часом презентувати програми JAPS для української наукової 

спільноти.  

Посол ознайомив керівництво НАН України з програмою уряду Японії з 

ліквідації наслідків катастрофи на атомній станції «Фукусіма». 

Б. Патон та Тоічі Саката висловили впевненість, що зустріч сприятиме 

розвитку подальшого ефективного науково-технічного співробітництва між 

Україною та Японією (Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в 

Україні Саката Тоічі – гість НАН України // Національна академія наук 

України (http://www.nas.gov.ua). – 2012. – 21.02). 


