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Відновлення участі України у програмі Міжнародного обміну
океанографічними даними та інформацією Міжурядової океанографічної
комісії ЮНЕСКО
17–18 листопада 2016 р. у м. Остенде (Королівство Бельгія) делегація
Національної академії наук України на запрошення бельгійської сторони взяла
участь у низці робочих зустрічей і перемовин із представниками
Фламандського морського інституту та Проектного офісу програми
Міжнародного обміну океанографічними даними та інформацією (МООД)
Міжурядової океанографічної комісії (МОК) ЮНЕСКО – з метою обговорення
проблем створення українського центру океанографічних даних відповідно до
Керівництва Міжурядової океанографічної комісії зі створення національних
центрів океанографічних даних, а також відновлення участі України в
міжнародному обміні океанографічними даними й інформацією (Національна
академія наук України).
До складу української делегації увійшли виконувач обов’язків директора
Наукового гідрофізичного центру НАН України доктор географічних наук,
професор О. Щипцов (голова делегації) та виконувач обов’язків ученого
секретаря цієї ж установи Г. Стефанов. Також за дорученням Надзвичайного і
Повноважного Посла України у Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві
Люксембург (за сумісництвом) М. Точицького безпосередню участь у
переговорах делегації брав третій секретар Посольства М. Кувиклін.
На початку робочого візиту українська делегація зустрілася з директором
Фламандського морського інституту Я. Меесом, керівником відділу обробки
даних вказаного інституту Ф. Ернандесом і проектним менеджером відділу
обробки даних цієї ж організації С. Клаусом. Під час зустрічі делегація НАН
України представила Науковий гідрофізичний центр НАН України як
профільну організацію, що забезпечуватиме координацію функціонування
національного банку океанографічних даних і участь України у програмі
МООД МОК ЮНЕСКО. У межах заходу було обговорено перелік апаратурнокомп’ютерного обладнання, необхідного для забезпечення функціонування
національного банку океанографічних даних та інформації України, а також
визначено його параметри, специфікації, сумісність і особливості підключення
та роботи із серверами. Українська делегація запропонувала бельгійській
стороні розглянути можливість благодійної передачі нашій державі
стандартизованого програмного забезпечення, що використовується в системі
міжнародного обміну океанографічними даними та інформацією. Крім того,
учасники перемовин досягли принципової згоди щодо початку підготовки
двосторонньої угоди про співробітництво в галузі обміну океанографічними

даними й інформацією між Фламандським морським інститутом і Науковим
гідрофізичним центром НАН України.
Представники Фламандського інституту ознайомили українських колег з
технічними засобами вивчення морського середовища, а також збору, аналізу,
обробки та зберігання океанографічної інформації інституту. Зокрема, членам
делегації НАН України були представлені сервери, що обслуговують
національний центр океанографічних даних Бельгії та програму МООД МОК
ЮНЕСКО, а також Морську станцію Остенде, де розташовані лабораторії, у
яких здійснюється первинна обробка результатів морських наукових
досліджень, одержаних ученими Фламандського морського інституту.
Українська делегація особливо зацікавилася зразками сучасних технічних
засобів дослідження морського середовища та підводна робототехніка
Фламандського морського інституту, які зберігаються на Морській станції
Остенде.
За результатами зустрічі сторони констатували своєчасність відновлення
національного центру океанографічних даних в Україні та поновлення участі
нашої держави у програмі МООД МОК ЮНЕСКО. При цьому бельгійська
сторона запевнила делегацію НАН України у своїй готовності сприяти цьому
процесові й висловила бажання надавати наукову, технічну і методологічну
підтримку та допомогу.
В Остенде українську делегацію також прийняв голова Проектного офісу
та координатор програми МООД МОК ЮНЕСКО Пітер Піссіерссенс. Під час
робочої зустрічі з ним делегація НАН України запропонувала представникам
цього Проектного офісу ініціювати надання технічної допомоги Україні у
формуванні її національного центру океанографічних даних – із урахуванням
норм статей 225, 226 Конвенції ООН з морського права (ЮНКЛОС), ухваленої
1982 р.
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