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Президент НАН України академік Борис Патон отримав нагороду
Посольства КНР в Україні
30 вересня 2019 р., напередодні 70-ї річниці від дня заснування Китайської
Народної Республіки, в Інституті електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України відбулася зустріч Президента Національної академії наук України
академіка Бориса Патона з Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської
Народної Республіки в Україні паном Ду Веєм. На зустрічі були також присутні
перший віцепрезидент НАН України, голова Секції фізико-технічних і
математичних наук НАН України академік Антон Наумовець, заступник
директора з наукової роботи Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України академік Сергій Кучук-Яценко, начальник Відділу міжнародних
зв’язків НАН України кандидат історичних наук Анатолій Мирончук, учений
секретар Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
кандидат технічних наук Ілля Клочков і радник Посольства КНР в Україні
Чжан Мін (Національна академія наук України).
Президент Академії привітав посла Ду Вея із 70-річчям утворення КНР,
зазначивши, що від моменту свого заснування Китайська Народна Республіка
досягла величезних успіхів, перетворилася на процвітаючу державу, котра
впевнено крокує у майбутнє шляхом прогресу, науки й інновацій.
Академік Борис Патон передав щирі вітання всім китайським вченим і
спеціалістам, які разом з українськими науковцями працюють над отриманням
вагомих результатів за багатьма актуальними напрямами науки і техніки, а
також над розв’язанням найскладніших проблем та викликів сьогодення.
Водночас, він наголосив на тому, що науково-технічна співпраця з КНР була й
залишається пріоритетним напрямом міжнародної діяльності НАН України.
Надзвичайний та Повноважний Посол Ду Вей відзначив, що успіхи
сучасного Китаю неможливі без активної та дієвої допомоги української
наукової спільноти, наголосивши, що керівництво КНР високо оцінює наявний
у НАН України рівень високих технологій, відзначає перспективність
двосторонньої співпраці й заявляє про готовність її розширення.
Із нагоди 70-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки та за
вагомий особистий внесок у розвиток дружби між Китаєм та Україною,
сприяння двосторонньому науково-технічному співробітництву посол Ду Вей
вручив Президентові НАН України відзнаку Дружби Посольства КНР в
Україні, виготовлену спеціально до знаменної дати.
У ході щирої дружньої розмови Президент Академії відзначив
перспективність подальшої співпраці, поінформував китайського дипломата
про передові науково-технічні розробки Інституту електрозварювання імені
Є. О. Патона НАН України, які зараз активно впроваджуються в Китаї, а той, у
свою чергу, запевнив, що Посольство КНР в Україні й надалі сприятиме
розбудові та поглибленню двостороннього співробітництва у науково-технічній
сфері.

