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СТОЛОМ

У Славутичі відбулася сьома міжнародна 
науково-практична конференція "Ядерні 
об'єкти: надійність та безпека", організова
на Міжнародним Чорнобильським центром 
та ДСП "Чорнобильська АЕС" за підтримки 
Міністерства торгівлі та промисловості Вели
кобританії і Департаменту енергетики США.

Учасників конференції вітали директор- 
координатор Чорнобильського центру Єв
ген Гарін, директор ДСП "Чорнобильська 
АЕС" Ігор Грамоткін, керівник операцій 
ядерної безпеки.

Європейського банку реконструкції та розвитку 
Бернард Свіфт, директор міжнародних ядерних про
грам DTI Ян Даунінг, аташе з енергетики Посольства 
США в Україні Ріаз Аван, директор департаменту Ад
міністрації зони відчуження М НС України Сергій 
Парашин, заступник голови комітету Верховної Ради 
України Юрій Соломатін. Почесні гості побажали 
учасникам конференції змістовних дискусій, ефектив
ної роботи, продовження співробітництва. Вони та
кож відмітили, що конференція відкриває низку захо
дів, присвячених 20-м роковинам Чорнобильської ка
тастрофи.

У конференції взяли участь понад 230 науковців, 
практиків, представників органів державної влади з 17 
країн світу: США, Великобританії, Франції, Німеччи
ни, Австрії, Японії, Угорщини, Чехії, Аргентини, Ко
реї, Словаччини, Польщі, Пакистану, Іраку, Росії, Бі 
лорусі, України та Європейського банку реконструкції  
і розвитку.

На секційних засіданнях конференції обговорювали
ся проблеми наступної тематики:

•  Об'єкти атомної енергетики: підвищення безпеки, 
подовження ресурсу

•  Запобігання радіоекологічному тероризму
• Чорнобильська АЕС: проблеми та рішення
• Поводження з радіоактивними відходами (РАВ).
Важливість рішення цих питань не має потреби в

доказах. Весь світ сьогодні об'єднує зусилля для бо
ротьби з будь-якими проявами міжнародного терориз
му. Об’єктом пильної уваги світової громадськості є 
Чорнобильська АЕС, а завдання, які вона вирішує - 
унікальні. У ході конференції обговорювалися важли
ві аспекти безпеки на всіх етапах життєвого циклу 
ядерних об'єктів та комплекс питань щодо поводжен
ня з радіоактивними відходами.

На пленарному засіданні велику увагу приділено ро
лі міжнародної технічної допомоги в підвищенні ядер
ної та радіаційної безпеки України, ходу реалізації cо- 
ціальних програм DTI в Україні, науково-технічном у    
супроводу та підтримці атомної енергетики України, 
проблемам поводження з РАВ, ходу виконання стабі
лізаційних заходів на об'єкті "Укриття".

Під час прес-конференції журналісти поставили ряд 
проблемних запитань керівництву ЧАЕС, Чорно
бильського центру, представникам профільних міні
стерств та комітетів Верховної Ради України, закор
донних і міжнародних організацій.

Учасникам та гостям конференції було презентова
но підсумки і перспективи реалізації у м. Славутичі 
проектів щодо пом’якшення наслідків закриття ЧАЕС.

Інформаційно-аналітичний відділ 
Чорнобильського центру


