
26 листопада в м. Єрусалим відбулося перше засідання спільної 

Українсько-ізраїльської комісії з науково-технічного співробітництва. 

Його мета – активізація науково-технічного співробітництва між Україною та 

Державою Ізраїль. Співголовували на засіданні, з української сторони – 

перший заступник голови Держінформнауки Б. Гриньов, з ізраїльської – 

заступник головного вченого Міністерства науки, технологій та космічних 

досліджень Держави Ізраїль – В. Вайс. Також у заході взяли участь 

представники управління міжнародного співробітництва та аналітичного 

забезпечення Держінформнауки, Посольства України в Державі Ізраїль та 

представники відділу міжнародного співробітництва, відділу хімії, 

енергетики та нанотехнологій, відділу фізики та прикладної математики, 

відділу прикладних наук, департаменту співробітництва з країнами 

Центрально-Східної Європи, Латинської Америки і країн СНД Міністерства 

науки, технологій та космічних досліджень Держави Ізраїль. 

Під час засідання сторони обговорили стан та пріоритетні напрями 

розвитку науково-технічної та інноваційної сфер України та Держави Ізраїль, 

законодавчу базу у цих сферах і стан розвитку міжнародного науково-

технічного співробітництва. Також було узгоджено ключові позиції Програми 

співробітництва в галузі науки та технологій між Державним агентством з 

питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством науки, 

технологій та космічних досліджень Держави Ізраїль і досягнуто 

домовленостей щодо її підписання, після проведення всіх 

внутрішньодержавних процедур погодження згідно з чинним законодавством 

кожної зі сторін. 

Особливу увагу було приділено питанню щодо оголошення спільного 

українсько-ізраїльського конкурсу науково-дослідних проектів. Після 

довготривалої та плідної дискусії сторони визначили пріоритети майбутнього 

співробітництва, а саме – нано-матеріали для промислового використання, 

обговорили процедуру відбору проектів та домовилися про проведення 

конкурсу спільних проектів на 2015–2016 рр. Конкурс буде відкритий у січні 

2014 р. та триватиме три місяці. Відбір проектів до фінансування планується 

провести в серпні того ж року. 

За результатами засідання було підписано Протокол та досягнуто 

домовленості щодо проведення наступного засідання спільної Українсько-

ізраїльської комісії з науково-технічного співробітництва в другій половині 

2016 р. в Україні (Відбулося Перше засідання спільної українсько-

ізраїльської комісії з науково-технічного співробітництва // Державне 

агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України 

(http://www.dknii.gov.ua). – 2013. – 26.11). 


