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Зустріч з делегацією представників Корпорації «Qingdao Xianchu 

Energy Development Group Co., Ltd» 

 

23 березня 2017 р. відбулася зустріч першого віце-президента НАН 

України академіка НАН України А. Наумовця з делегацією представників 

Корпорації «Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., Ltd» (КНР), на 

завершення якої відбулося підписання Угоди про співпрацю між 

Корпорацією «Qingdao Xianchu Enеrgy Development Group Co. Ltd» та 

Національною академією наук України  (Національна академія наук 

України). 

З китайської сторони  у зустрічі взяли участь: керівник делегації 

«Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., Ltd» (КНР) Чжен Цянь 

(Zheng Qian); головний інженер підприємства «Qingdao Xianchu Energy 

Development Group Co., Ltd» (КНР) Жень Сяошен (Ren Xiaosheng); інженер 

підприємства «Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., Ltd» (КНР) 

Чжао Сіньхуа (Zhao Xinhua); інженер підприємства «Qingdao Xianchu Energy 

Development Group Co., Ltd» (КНР) Гуо Цянь (Guo Qian).   

Від української сторони були присутні: віце-президент НАН України 

академік НАН України А. Загородній, академік-секретар Відділення фізико-

технічних проблем енергетики НАН України академік НАН України 

О. Кириленко, директор Інституту проблем безпеки атомних електростанцій 

НАН України член-кореспондент НАН України А. Носовський, начальник 

відділу міжнародних зв’язків НАН України А. Мирончук. 

У своєму вступному слові перший віце-президент НАН України 

академік НАН України А. Наумовець привітав поважних гостей у стінах 

Президії Національної академії наук України. За його словами, це не перша 

зустріч із делегацією компанії «Qingdao Xianchu Energy Development Group 

Co., Ltd». Попередні зустрічі відбулися 21 квітня та 4 серпня 2016  р. Тому 

тісна та продуктивна співпраця академії з китайськими партнерами триває 

вже майже рік. 

«Хочу зазначити, що за весь цей час Ваша компанія зарекомендувала 

себе як серйозний надійний партнер, який не боїться брати на себе 

зобов’язання і виконує їх вчасно та на високому рівні. І в цьому, мабуть, 

основна причина того, що за порівняно невеликий час нам вдалося досягти 

вражаючих результатів», – зазначив академік НАН України А. Наумовець. 

Перший віце-президент НАН України також зазначив, що за останній 

рік сторони підписали та імплементували Договір про спільну науково-
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технічну діяльність між Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій 

НАН України і компанією «Qingdao Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd», 

розпочали роботу зі створення науково-технологічного інституту з питань 

зняття з експлуатації енергоблоків атомних електростанцій, а спільний 

проект під назвою «Проектування і виготовлення робототехніки та 

обладнання для транспортувальних робіт в радіоактивному середовищі» було 

включено до Програми співробітництва між Україною та КНР на 2017–

2018 рр. 

<…> Керівник делегації Чжен Цянь подякував за теплий прийом. За 

його словами, результати тісної співпраці між науковими установами НАН 

України та підприємством «Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., 

Ltd» були б неможливі без підтримки Національної академії наук України, а 

також Посольства Китайської Народної Республіки в Україні.  

«Я пам’ятаю слова першого віце-президента НАН України А. Наумовця, 

який запропонував долучити до нашої співпраці більше інститутів НАН 

України. Ми охоче підтримали цю пропозицію. Сьогоднішня наша зустріч є 

результатом тої великої роботи, яку нам вже вдалося зробити», – зазначив  

Чжен Цянь.     

Голова делегації також наголосив, що співпраця з НАН України 

віднайшла підтримку з боку державних установ КНР: Державної агенції з 

ядерної безпеки, Міністерства навколишнього середовища та Міністерства 

енергетики.   

За словами гостя, наразі доктрина розвитку Китаю базується не на 

стрімкому економічному зростанні, як це було раніше, а на науково-

технічному поступі держави. 

«Ми віримо, що сьогоднішнє підписання Угоди про співпрацю між 

Корпорацією «Qingdao Xianchu Enеrgy Development Group Co. Ltd» та 

Національною академією наук України – це нова сторінка розвитку україно-

китайських відносин, а також розвитку Китайської Народної Республіки 

зокрема», – зауважив Чжен Цянь.     

У своєму виступі віце-президент НАН України академік НАН України 

А. Загородній зазначив, що академія завжди розглядала співпрацю з 

промисловими підприємствами як один із пріоритетних напрямів діяльності. 

Тому для наукових установ НАН України дуже важливо підтримувати та 

розвивати співпрацю  і з китайськими промисловцями.  

«У Національної академії наук України та Корпорації «Qingdao Xianchu 

Enеrgy Development Group Co. Ltd» попереду багато роботи. Переконаний, 

що цю роботу можемо виконувати дуже ефективно, якщо будемо тісно 

співпрацювати», – зазначив академік НАН України А. Загородній.   



Віце-президент НАН України також наголосив, що створення нового 

науково-технологічного інституту з питань зняття з експлуатації 

енергоблоків атомних електростанцій продовжить гарну традицію 

співробітництва, яка наразі існує. Це буде ще одним важливим кроком до 

зближення українського та китайського народів.     

На завершення зустрічі відбулося підписання Угоди про співпрацю між 

Корпорацією «Qingdao Xianchu Enеrgy Development Group Co. Ltd» та 

Національною академією наук України. 

 

 


