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У Китаї відбулися заходи з нагоди 100-річчя Національної академії
наук України
25–26 жовтня 2018 р. в м. Циндао (провінція Шаньдун, КНР) тривали
заходи, присвячені 100-річному ювілею НАН України (Національна академія
наук України).
25 жовтня 2018 р. відбулася міжнародна науково-технологічна
конференція «Розвиток китайсько-української науково-технічної співпраці в
рамках ініціативи «Один пояс, один шлях»», ініціаторами й організаторами
якої виступили Посольство України в Китайській Народній Республіці,
Китайська асоціація міжнародного науково-технічного співробітництва, а
також Народний уряд м. Циндао.
Місце проведення конференції було обрано не випадково – в червні
2018 р. у Циндао відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва
(ШОС). Цим самим організатори заходу намагалися продемонструвати
важливість науково-технічної співпраці для розвитку українсько-китайських
міждержавних відносин.
Конференція мала на меті посприяти науковим обмінам ученими та
спеціалістами, двосторонньому науково-технічному співробітництву, а також
ознайомленню представників промисловості й підприємств провінції
Шаньдун із науковими досягненнями учених України.
До складу української делегації, яку очолював віце-президент НАН
України академік А. Загородній, увійшли представники низки наукових
установ Академії, зокрема, Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона,
Інституту технічної теплофізики, Інституту проблем матеріалознавства імені
І. М. Францевича, Інституту хімії високомолекулярних сполук, Фізикотехнологічного інституту металів та сплавів НАН України, а також
представники Міністерства освіти і науки України та провідних вітчизняних
університетів, серед яких – Національний технічний університет України
«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» і Харківський національний університет
радіоелектроніки.
Із китайського боку у заході взяли участь представники Народного
уряду м. Циндао, Міністерства науки і технологій КНР, наукових і освітніх
центрів, а також понад 40 китайських компаній, зацікавлених у налагоджені
співпраці з Україною у сфері інновацій.
У межах конференції українська делегація на чолі з Надзвичайним і
Повноважним Послом України у КНР О. Дьоміним зустрілася з віце-мером
м. Циндао Чжаном Депіном. У ході зустрічі сторони висловили взаємну
зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин в економічній,
науково-технічній і культурно-гуманітарній сферах, а також у форматі
міжрегіонального співробітництва.

О. Дьомін відзначив, що Україна готова розвивати науково-технічну
співпрацю з Китаєм на принципах прозорого та взаємовигідного партнерства
і перспективний шлях такої співпраці вбачає в утворенні на території обох
країн спільних науково-виробничих центрів, які створювали б сучасні
технології за рахунок фінансування від китайської сторони. Надзвичайний і
Повноважний Посол України у КНР окремо наголосив на негативних
наслідках контактів із установами на тимчасово окупованих територіях
Криму й Донбасу, які розцінюватимуться Україною як співробітництво з
окупаційною владою, що порушує українські закони.
Віце-президент НАН України академік А. Загородній передав учасникам
конференції вітання президента НАН України академіка Б. Патона, в якому
очільник Академії підкреслив особливе значення подібних науковотехнічних форумів, котрі слугують платформою для обміну досвідом із
розвитку двостороннього науково-технічного співробітництва, а також для
обміну новими ідеями й прогресивними інноваційними рішеннями.

У ході конференції спеціалісти двох країн провели презентації
перспективних розробок, досягли домовленостей щодо спільних проектів та
уклали низку угод про співпрацю.
***
У межах ювілейних заходів до 100-річчя НАН України, що проходили у
Китаї, 26 жовтня 2018 р. в м. Циндао відбулись урочистості з приводу
підписання Рамкової угоди між Адміністративним комітетом Вільної зони
економічного та технологічного розвитку міста Циндао і спільним
підприємством «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу»,
засновниками якого є китайська корпорація «Сянчу Енерджі Девелопмент
Груп» (Xianchu Energy Development Group), Інститут проблем безпеки
атомних електростанцій НАН України й Державний науково-технічний центр
з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання
України.

Згідно з цією угодою спільне підприємство «Китайсько-українські
ядерно-енергетичні технології Сянчу» має намір інвестувати кошти у проект
зі створення науково-дослідного інституту й будівництва його головного
офісу на території Вільної зони економічного та технологічного розвитку
міста Циндао. Цей проект спрямовано на створення науково-дослідних
лабораторій і виробничих потужностей для досліджень, розробок і
виробництва у сферах радіаційно-захищеної робототехніки, вентиляційного й
охолоджувального обладнання для атомних електростанцій, реабілітації
забруднених територій тощо.
26 жовтня учасники конференції відвідали відомого виробника рухомого
складу й локомотивів, що базується у м. Циндао – компанію CRRC Qingdao
Sifang, де мали змогу ознайомитись із історією створення компанії та
зразками продукції як у вигляді масштабних моделей, так і під час екскурсії у
виробничі цехи компанії.
***

Усі зазначені заходи з нагоди 100-річчя НАН України, котрі проходили
у м. Циндао, було широко висвітлено в китайських ЗМІ:
http://hn.ccwqtv.com/quyu/kj/news274680.htm
http://www.bjradio.org.cn/xinwen/shehui/2018/1026/20425.html

