
Міський голова Володимир Удовиченко показує Джону Гербсту місто

ДРУЖ НІЙ ВІЗИТ
Перший візит до Славутича новопризначеного Посла США в Україні Джона Гербста, який відбувся 

29 грудня 2003 року, став визначним для Чорнобильського центру з декількох причин. Минулий рік був 
досить нелегким для колективу, який здійснює перехід від суто наукової організації до прибуткового 
комерційного підприємства. Посол Сполучених Штатів привніс частинку власної впевненості у стабіль
ному розвитку Центру, що зробило передсвятковий період ще яскравішим. Інші жителі Славутича також 
мали нагоду привітати гостя.

Успішна діяльність Чорнобиль
ського центру нерозривно 
пов'язана із намаганням Славути
ча забезпечити власний розквіт. 
На сьогодні Центр створив робочі 
місця майже для 80 чоловік. Знач
на частина працюючих тут — ко
лишні робітники ЧАЕС. Відомо, 
що успіх не приходить за одну 
мить, необхідно змагатися за кон
тракти, збільшувати кількість 
успішно виконаних проектів. 
Центр має ряд необхідних 
ліцензій та сертифікат якості, 
але, щоб конкурувати з найкра
щими світовими компаніями, йо
му необхідно демонструвати 
відповідність найвищим стандар
там якості та виконувати роботи 
на високому міжнародному рівні.

І коли під час візиту Джон 
Гербст зробив заяву щодо про

довження технічної підтримки 
Чорнобильському центру з ме
тою допомогти йому побудувати 
"місток" між періодами покладан
ня на зовнішнє фінансування та 
переходу до самоокупності, 
радість працівників була відчут
ною. У відповідь директор-коор
динатор Ц ентру Євген Гарін за 
значив, що ці кошти допоможуть 
колективу завершити процес сер
тифікації та ліцензування за 
міжнародними стандартами 
якості. Незважаю чи на зростаю 
чу комерційну роль Центру, про
довжуватимуться й наукові 
дослідження. Пролонговано 
підтримку діяльності М іжнарод
ної радіоекологічної лабораторії, 
що дозволить придбати необхідне 
обладнання для якісного прове
дення досліджень у  зоні відчу
ження.

Дружба та підтримка

США протягом багатьох років 
підтримують Славутич, технічна 
та фінансова допомога Сполуче
них Штатів була основною скла
довою при створенні Чорнобиль
ського центру. Однак роль, яку 
відіграє ця країна у житті Славу
тича, вийшла за рамки благо
дійності та перетворилася на 
партнерську участь її представ
ників у ініціативах місцевих ж и 
телів, спрямованих на зміцнення 
взаєморозуміння. Прикладом 
цього став телеміст, який надав 
дітям Славутича можливість 
спілкуватись із своїми ровесника
ми з американського містечка 
Річленд.

У той час, коли Джон Гербст 
знайомився із соціальними та

технічними аспектами життя 
міста, пані Гербст, яка супровод
жувала свого чоловіка в ході візи
ту, слідувала власній програмі. У 
центрі уваги дружини Посла був 
найцінніший скарб Славутича — 
його діти. Теплим, щирим та до
сить зворушливим були відвідини 
дружиною Посла дитячих за
кладів Славутича, куди вона 
завітала з подарунками: адже то 
були різдвяні свята! Пані Гербст 
ознайомилася з життям Центру 
для дітей-інвалідів, дитячого бу
динку, відвідала дитсадок, вихо
ванці якого мають вади зору. Всі 
діти щиро спілкувалися з гостею, 
розповідали їй про свої захоплен
ня, досягнення, мрії та бажання, 
співали пісні.

А тим часом Посол мав зустріч 
із міським головою Володимиром 
Удовиченком, під час якої обгово
рювалися можливості започатку- 
вання в Славутичі М іжнародно

го університету, реалізації в місті 
програми енергозбереж ення.

Джон Гербст також  провів 
зустріч з керівництвом групи уп
равління проектом SIP, обгово
рюючи досягнення щодо стабілі
заційних робіт на об'єкті "Укрит
тя" та концепції нового безпечно
го конфайнменту. Для реалізації 
цього проекту уряд США виділив 
156 млн. доларів.

Підводячи підсумки візиту, 
Джон Гербст високо оцінив зу
силля славутичан, спрямовані на 
подолання наслідків достроково
го закриття ЧАЕС. Пані Гербст 
поділилася, що була надзвичайно 
враж ена тими закладами, які 
створено в місті для дітей з особ
ливими потребами. "Я впевне
ний, — зробив висновок Посол,
— що у  Славутича — яскраве 
майбутнє".


