
ЧОРНОБИЛЬ. ПОГЛЯД У ЗАВТРА
Два дні поспіль з 6 по 

7 вересня у Відні у штаб- 
квартирі МАГАТЕ про
ходила конференція, 
присвячена підсумкам 
трирічної роботи міжна
родного Чорнобильсько
го Форуму, який був 
створений для ефектив
ної реалізації нової стра
тегії ООН для подолан
ня наслідків Чорно
бильської катастрофи. 
На нього було запроше
но міжнародні установи 
ООН - Всесвітня органі
зація охорони здоров'я, 
Програма розвитку 
ООН, Програма ООН з 
навколишнього середо
вища, Науковий комітет 
ООН щодо дії атомної 
радіації, Всесвітній банк, 
а також уряди України, 
Росії та Білорусі. Делега
цію від України очолю
вала перший заступник 
Міністра з питань над
звичайних ситуацій та у 
справах захисту населен
ня від наслідків Чорно
бильської катастрофи 
Тетяна Амосова.

Після повернення з ав
стрійської столиці Тетя
на Амосова відразу ж зу
стрілась з представника
ми мас-медіа, аби корот
ко підсумувати роботу

форуму та висловити ос
новні аспекти позиції ук
раїнського уряду, що мі
стяться в національній 
доповіді.

- Позиція України, - як 
заявила перший заступ
ник Міністра, - в ком
плексному цілісному ви
рішенні чорнобильських 
проблем. Перш за все - 
це збереження здоров'я

кої катастрофи, виведен
ня з експлуатації Чорно
бильської АЕС та пере
творення об'єкта "Укрит
тя" в екологічно безпеч
ну систему, радіаційний 
захист населення на заб
руднених територіях, об
меження проникнення 
радіонуклідів за межі 
Чорнобильської зони 
відчуження, соціальний

риторій, вилучення ядер
ного палива з-під ниніш
нього саркофагу ЧАЕС.

Виходячи з надбаного 
19-річного досвіду робіт 
щодо зменшення негатив
них медичних наслідків 
аварії, пріоритетними 
групами медичного на
гляду в поточному деся
тиріччі будуть учасники 
ліквідації наслідків аварії,.

людей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильсь-

за рахунок опромінення 
радіоактивним йодом, і 
постраждалі, які на даний 
момент проживають на 
забруднених територіях. 
"Основними завданнями 
соціального захисту - під
креслила Тетяна Володи
мирівна, - на новому ета
пі повинні стати: удоско
налення законодавчої і 
нормативної бази для 
підсилення адресної до
помоги постраждалим і 
активній реабілітації заб
руднених територій; пі
двищення рівня радіоеко
логічних знань та поін
формованості населення 
забруднених територій; 
реалізація державної про
грами з переведення заб
руднених територій до 
категорії "чистих" та інве
стиційно привабливих."

Необхідно пам'ятати, 
що часткове переселення 
в багатьох випадках приз
вело до руйнування 
структури життєзабезпе
чення, обмеження веден
ня сільського господар
ства, втрату робочих 
місць, підвищення рівня 
безробіття та загострення 
соціальних проблем. То
му економічна реабіліта
ція забруднених терито
рій стає пріоритетом у

сфері соціального захисту 
постраждалого населення. 
Значна територія зон ра
діоактивного забруднення 
вже зараз може викори
стовуватись для ведення 
сільського господарства. 
За допомогою спеціалі
стів мають бути розро
блені детальні бізнес-пла
ни з використанням цих 
земель, ведення прибут
кового виробництва про
дукції та її переробки. 
При цьому повинні бути 
враховані як радіаційні, 
так і економічні, соціаль
но-психологічні фактори.

Запитання журналі
стів, чому експерти ООН 
висловлюють іншу пози
цію, зокрема, звинувачу
ють потерпілі держави у 
перебільшенні масштабів 
впливу Чорнобильської 
катастрофи, Тетяна Амо
сова прокоментувала так: 
"Таких висновків не бу
ло. Це вже неточність пе
рекладу або чиясь інтер
претація. Висновки фо
руму ми вже маємо. Ко
жен експерт може висло 
влювати свою думку, це 
його право, але від ООН 
такої позиції не було 
представлено".

Олена ТКАЧЕНКО
захист населення та реа
білітація забруднених те-

особи, котрі в дитячому 
віці отримали значні дози


