13.04.2018
Візит уповноважених представників Національної академії наук
України до Інституту океанології Болгарської академії наук
Відповідно до Угоди про наукове співробітництво між Національною
академією наук (НАН) України та Болгарською академією наук (БАН) від 6
червня 2016 р. і Меморандуму про співробітництво, підписаного між Науковим
гідрофізичним центром НАН України й Інститутом океанології БАН у жовтні
2017 р., а також на запрошення болгарської сторони українські вчені 2–3 квітня
2018 р. відвідали Інститут океанології БАН (м. Варна, Болгарія) (Національна
академія наук України).
Безпосередню участь у робочих зустрічах і консультаціях взяли
уповноважені представники:
– від Національної академії наук України – перший заступник головного
ученого секретаря НАН України, директор Центру проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення член-кореспондент НАН України
В. Ємельянов, директор Наукового гідрофізичного центру НАН України членкореспондент НАН України О. Щипцов і виконувач обов’язків ученого
секретаря Наукового гідрофізичного центру НАН України Г. Стефанов;
– від Болгарської академії наук – директор Інституту океанології БАН
доктор, професор С. Мончева, заступник директора з міжнародної діяльності
Інституту океанології БАН доктор, професор А. Палазов і вчений секретар
зазначеного інституту доктор Л. Дімітров.
У процесі консультацій сторони обговорили умови й перспективи:
– фрахту науково-дослідного судна «Академік» Інституту океанології БАН
для проведення морських геолого-геофізичних та гідроакустичних досліджень
у західній частині Чорного моря в липні 2018 р.;
– поновлення участі НАН України у Чорноморському регіональному
альянсі Глобальної системи спостережень за океаном (BlackSea GOOS);
– співробітництва у сфері гідрофізичних досліджень морського
середовища та обміну океанографічними даними між Інститутом океанології
БАН і Науковим гідрофізичним центром НАН України;
– спільної участі в розробленні проекту зі створення науково-дослідного
судна нового покоління.
Згідно з нормами статей 248, 249 Конвенції ООН з морського права 1982
року сторони домовились організувати зазначені дослідження орієнтовно в
період з 5 по 15 липня 2018 р. До наукового складу української експедиції
ввійдуть 15 осіб – 10 українських дослідників та 5 болгарських. Визначено, що
науковим керівником рейсу буде представник України, а заступником
керівника – представник Болгарії.
Як очікується, заплановані морські дослідження матимуть геологогеофізичне й гідроакустичне спрямування, тому представники НАН України
особливу увагу приділили питанню можливості Інституту океанології БАН
забезпечити такі експедиційні роботи відповідним науково-дослідним
обладнанням і апаратурою.
Зокрема, з організаційно-технічних питань проведення експедиційних
морських досліджень на науково-дослідному судні «Академік» делегація НАН
України провела плідні консультації з ученим секретарем Інституту океанології

БАН доктором Л. Дімітровим і старшим науковим співробітником відділу
морської геології та археології доктором А. Васілевим.
Представники НАН України також ознайомилися з науковими напрямами
та лабораторною базою Інституту океанології БАН.
Делегація НАН України відвідала й оглянула і науково-дослідне судно
«Академік» Інституту океанології БАН, яке щойно повернулося з чергової
експедиції, та відповідне наукове обладнання, необхідне для виконання
запланованих морських експедиційних досліджень. Представники української
Академії одностайно відзначили високу технічну оснащеність судна і
придатність його обладнання до експедиційних робіт, передбачених планомпрограмою морських досліджень. Крім того, представники НАН України
особисто ознайомилися і встановили робочі взаємини з окремими членами
екіпажу судна «Академік», а також із суперінтендантом інженером Б.
Костовим. Це дасть змогу оперативно вирішувати питання в рамках підготовки
до проведення експедиції.

Науково-дослідне судно «Академік» Інституту океанології БАН

Делегація НАН України також мала честь зустрітися з Міністром освіти і
науки Болгарії паном К. Вилчевим, який у той же час відвідував науководослідне судно «Академік». Сторони висловили сподівання на розбудову
співпраці між науково-дослідними установами України й Болгарії.
Під час візиту представників НАН України до Інституту океанології БАН
сторони обговорили й інші питання. Зокрема, з огляду на міжнародне
Десятиріччя науки про океан в інтересах сталого розвитку (2021–2030 рр.),
проголошене резолюцією ООН від 05.12.2017 A/RES/72/73, особливу
зацікавленість учених двох країн викликало обговорення питання перспектив
спільної участі в розробленні проекту зі створення науково-дослідного судна
«нового покоління».
По завершенні робочої зустрічі та консультацій українські й болгарські
науковці оформили і підписали протокол, котрий закріплює відповідні
домовленості.

Загалом, уповноважені представники НАН України вважають успішним
свій візит до Інституту океанології БАН, а двосторонні консультації з питань
взаємодії та співробітництва в галузі досліджень морського середовища –
плідними й такими, що відповідають духові й букві Угоди про наукове
співробітництво між Національною академією наук України та Болгарською
академією наук.

