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ЗАХОДИ ПРИСВЯЧЕНІ 20IЙ РІЧНИЦІ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

• Міжнародна конференція „Двадцять років Чорнобильській катастрофі: погляд
у майбутнє” (квітень 2006 року, м. Київ). Організатори конференції вислови�
ли сподівання, що вона сприятиме активному використанню сучасного міжна�
родного досвіду в таких галузях, як мінімізація наслідків Чорнобилю, ефек�
тивність вжитих дій, медичні та біологічні наслідки аварії на ЧАЕС. Також
розглядалися проблеми посилення ядерної безпеки, розвитку такого еконо�
мічного сектору, як ядерна енергетика, було розглянуто питання й щодо за�
криття ЧАЕС. На конференції виступив Президент України В. Ющенко. Він
зазначив, що вважає за необхідне оприлюднити справжні масштаби наслідків
Чорнобильської катастрофи. Президент повідомив, що підписав указ про
присвоєння звання Герой України посмертно п’ятьом ліквідаторам наслідків
Чорнобильської катастрофи. Він зазначив, що минуло вже 20 років після
вибуху на Чорнобильській АЕС, “а ми досі не володіємо справжніми мас�
штабами цієї трагедії” і наголосив на тому, що в результаті катастрофи понад
100 тис. осіб залишилося без своїх домівок. На думку В. Ющенка, справжні
причини трагедії криються у адміністративно�командній системі колишнього
СРСР. Підтвердженням є те, що на ЧАЕС навіть були відсутні дозиметричні
прилади, а в перші дні після вибуху керівництво країни не відмовилося від
святкування першотравневих свят.

• Науково�практична конференція „Чорнобиль – 20 років та більше”. Відбула�
ся 15 березня цього року в місті Овруч Житомирської області і була присвяче�
на психологічним і соціальним наслідкам Чорнобильської катастрофи та пер�
спективам розвитку постраждалих територій.

• У місті Славутич з 2 по 4 березня проходила Міжнародна конференція „ЧорI
нобиль, 20 років поспіль: місцева та регіональна влада в протистоянні катастроI
фам”. Учасники конференції проаналізували ситуацію, що склалася в галузі
ядерної безпеки, акцентували увагу на заходах зі зниження ризику та ролі
органів влади в цій сфері. У ході конференції розпочав свою роботу Євро�
пейський форум з попередження стихійних лих та ліквідації їх наслідків на
місцевому та регіональному рівнях.

• Наприкінці минулого року у Росії відбулася конференція „Чорнобиль – 20
років поспіль. СоціальноIекономічні проблеми й перспективи розвитку постI
раждалих територій” (7–8 грудня 2005 року, м. Брянськ). Метою конференції
був вільний обмін думками провідних вчених, спеціалістів, політиків, пред�
ставників урядових структур, викладачів, аспірантів, студентів та всіх заці�
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кавлених осіб. Були організовані виступи учасників конференції на пленар�
них, секційних засіданнях та виставках.

• У червні 2006 року у Москві відбулася Міжнародна науково�практична кон�
ференція „20 років Чорнобильській катастрофі: екологічні та соціальні уроки”.
Проблеми виживання, здоров’я, господарської діяльності в регіонах, забруд�
нених радіонуклідами, а також соціально�економічні наслідки катастрофи –
ось не повний перелік розглянутих на конференції питань.

• У Швейцарії 3 лютого 2006 року відбувся семінар „Чорнобиль 20 років поспіль:
Епідеміологія та наслідки для здоров’я”, організований Швейцарською феде�
ральною комісією з радіологічного захисту та моніторингу радіоактивності
навколишнього середовища. Його спрямовання – надати сучасну інформа�
цію про медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС. Семінар забезпечив
надійною науковою базою для стимулювання дискусій щодо необхідності
заходів з оновлення ураженого навколишнього середовища, створення кра�
щих умов життя та охорони здоров’я.

• У Берліні (Німеччина) 3 – 4 квітня проходив міжнародний конгрес „20 років
життя з Чорнобилем: накопичений досвід та уроки на майбутнє”. Організатори:
німецьке товариство радіаційного захисту “Gesellschaft fur Strahlenschutz e.V”
та Європейський комітет з радіаційного ризику (ECRR) разом зі службою
наукової інформації “Strahlentelex”. Лікарі, вчені, інженери виступали з до�
повідями про результати своїх досліджень. На конференціях обговорювались
та презентувались ті матеріали чорнобильської тематики, які до цього часу
ігнорувалися.

• Міжнародний конгрес організації “Лікарі світу за запобігання ядерній війні”
на тему “Атомна енергія – бомба уповільненої дії. 20 років після Чорнобилю”,
відбувся 7–9 квітня 2006 р. у м. Бонн�Бад Годесберг у Німеччині. Темами
конгресу були наслідки Чорнобилю: правда і фальсифікація, освіта й опір;
небезпека атомних установок для здоров’я; ренесанс атомної енергії; атомна
проліферація; поновлювані джерела енергії; атом чи сонце. В конгресі взяли
участь: німецька секція організації “Лікарі світу за запобігання ядерній
війні”, товариство “Лікарі із соціальною відповідальністю” у співробітництві
з ученими в області природознавства “Ініціативи за світ і майбутнє”, “Мере�
жею кооперації рухів за мир” і товариством радіаційного захисту.

• У Японії (м. Токіо) 16 квітня 2006 відбулися симпозіум і виставка: 20 років
після Чорнобильської катастрофи. – Що було, що є. Громадські об’єднання
Японії провели симпозіум у пам’ять про Чорнобильську трагедію, де обгово�
рювали питання залежності від ядерної енергії.

• Публічна лекція “Уроки Чорнобилю”,18 квітня Какегава (Японія). Жителі
Какегави і прилеглих міст Шицуока не можуть залишатися осторонь від чор�
нобильської проблеми, оскільки місцеві рибалки також піддалися радіоак�
тивному опроміненню під час випробувань водневої бомби на атолі Бікіні 50
років тому.

• П’ятнадцята міжнародна Конференція: “Здоров’я і навколишнє середовище:
глобальне партнерство для глобальних рішень” проходила 19–20 квітня 2006 р.
у штаб�квартирі Організації Об’єднаних Націй у Нью�Йорку. Серед тем кон�
ференції: життя з радіацією в сучасному світі; річниця Чорнобилю; пам’ять
про Хіросіму і Нагасакі. Захід фінансувався спільно урядами Хорватії, Украї�
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ни і постійним представництвом Японії в ООН у співробітництві з Екологіч�
ною Програмою ООН, Департаментом економічних і соціальних відносин
ООН, і МАГАТЕ.

• Науковий семінар: „Іонізуюче випромінювання, генетичний і ембріональний
ризик: інформація з Чорнобиля і новий погляд на проблему” відбувся 21 квітня
2006 р. у Брюсселі (Бельгія). Метою семінару була оцінка останніх наукових
даних в галузі генетичного й ембріонального ризику, пов’язаного з радіацій�
ним опроміненням. Учасники обговорювали спірні питання та пріоритетні
напрями майбутніх досліджень, а також можливий вплив отриманих даних
на норми і концепцію радіаційного захисту, у тому числі й етичні аспекти
проблеми. Семінар проводило бельгійське Федеральне агентство з контро�
лю за ядерною енергією за участю бельгійського Центру ядерних досліджень.

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВОIПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ “НАУКА І СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУСПІЛЬСТВА: ХАРЧУВАННЯ, ЕКОЛОГІЯ,
ДЕМОГРАФІЯ”

Відбувалася 23–24 травня 2006 р. у м. Харкові. Організаторами її були: Міністерство
освіти і науки України, Національна академія наук України, Українська академія аграр�
них наук, Харківська обласна державна адміністрація, Північно�східний науковий центр
НАН і МОН України, Рада ректорів Харківського вузівського центру, Харківський держав�
ний університет харчування та торгівлі, Харківський національний університет ім. В.Н.Ка�
разіна, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Харківський спеціалізований ме�
дико�генетичний центр, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Доку�
чаева, Харківський державний медичний університет, Український науково�дослідний
інститут екологічних проблем, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН Украї�
ни. Конференція проходила за трьома напрямами: харчування, екологія, демографія.
Основними питаннями, які розглядалися в розділі “демографія” були: демографічний
розвиток суспільства за умов світової постіндустріальної трансформації; соціально�пра�
вове вирішення демографічних проблем; система охорони здоров’я як соціальний інсти�
тут; медико�соціальні проблеми здоров’я людини тощо.

СЬОМА МІЖНАРОДНА МІЖДИСЦИПЛІНАРНА
НАУКОВОIПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ”

Проходила з 25 червня по 2 липня 2006 р. в м. Сімеїз, АРК. Організаторами виступи�
ли Українська Асоціація “Жінки в науці та освіті”, Харківський національний універси�
тет імені В.Н. Каразіна, Харківська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти




