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Проводи 22-ї Української антарктичної експедиції
30 березня пройшла урочиста церемонія проводів 22-ї Української
антарктичної експедиції. Дванадцять українських вчених-дослідників
Антарктиди, серед яких геологи, геофізики, біологи, медики, інженери та
інші фахівці на рік вирушають в експедицію до Антарктики на станцію
Академік Вернадський (Національний антарктичний науковий центр МОН
України).
Урочистості цієї знакової щорічної події відкрила міністр освіти і наук
України Л. Гриневич за участі заступника міністра МОН України М. Стріхи,
директора Національного антарктичного наукового центру МОН України
В. Литвинова, представників Національної академії наук України –
президента Малої академії наук України С. Довгого, директора Інституту
геофізики ім. С. І. Субботіна В. Старостенка, директора Інституту авіації та
космонавтики В. Шмарова, громадськості та засобів масової інформації.
«Сьогодні Україна має виразну присутність на Антарктиці: серед 29
країн світу, що мають право приймати рішення про діяльність на льодовому
континенті, Україна посідає гідне місце. Для нас неймовірно важливо не
втратити це право, яке було здобуто всіма попередніми експедиціями і
українськими науковцями. Ми маємо зробити все можливе, щоб попри війну
і фінансові проблеми станція Вернадського не припиняла роботи», –
наголосила міністр освіти і науки України Л. Гриневич.
Однією з проблем функціонування експедицій є відсутність наукового
судна для забезпечення діяльності станції Вернадського. Своє судно Україна
втратила після анексії Криму, і зараз необхідно близько 2 млн дол. для
придбання нового.
«Зараз ми не маємо ресурсів для придбання цього судна, хоча воно нам
дуже потрібне, і не лише для забезпечення роботи станції Вернадського, а й
для інших наукових цілей. Сподіваюся, що щойно фінансова ситуація в
Україні покращиться, ми зможемо придбати судно», – зазначила міністр.
Бюджет цьогорічної експедиції – 39,2 млн грн. Члени 22-ї Антарктичної
експедиції мають замінити попередню, яка провела там цілий рік.
Співробітництво Національного антарктичного наукового центру з
міжнародними установами щороку набуває дедалі більшої динаміки.
Сьогодні НАНЦ підтримує ділові контакти з дослідниками Антарктики зі
США, Китаю, Туреччини, Польщі, Аргентини, Болгарії, Словаччини,
Словенії, Чехії, Чилі.

«Робота, яка ведеться в екстремальних умовах Льодового континенту,
має велике значення для нашої науки та економічних перспектив держави.
Наші дослідники сприяють подальшому розвитку України та піднесенню її
на міжнародному рівні», – наголосила Л. Гриневич.
Всі вчені мають власне дослідження, яке вони проводитимуть на станції
впродовж року. Науковці докладають чималих зусиль для втілення своїх
розробок у практику. Торік група українських учених-геофізиків була
відзначена Державною премією України.

