
Проект 
РАМКОВА ПРОГРАМА 
Міжнародного форуму  

"Уроки Чорнобиля – 
для ядерної безпеки світу" 

20 квітня 2016 року 
 Прибуття учасників Форуму 

21 квітня 2016 року 

900 

Від’їзд до м. Прип'ять та до м. Чорнобиля, 
знайомство з ходом робіт на майданчику 
Чорнобильської АЕС (спорудження 
конфайнменту) 

22 квітня 2016 року 

900–1000 Реєстрація учасників Форуму, 
представників ЗМІ 

1000–1100 Відкриття Форуму 

1100–1130 Фотографування, інтерв’ю для ЗМІ 

1130–1230 
Перше пленарне засідання  
"ЧОРНОБИЛЬ І НОВА СТРАТЕГІЯ 
ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ СВІТУ" 

1230–1330 

Друге пленарне засідання  
"УРОКИ ЧОРНОБИЛЯ ДЛЯ ЛЮДСТВА: 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ, ГУМАНІТАРНИЙ І 
МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ" 

1330–1430 Перерва 

1430–1530 

Третє пленарне засідання  
"ЗАВДАННЯ ОСТАТОЧНОГО 
РОЗВ'ЯЗАННЯ ЩЕ НЕ ВИРІШЕНИХ 
ПРОБЛЕМ ЗРУЙНОВАНОГО БЛОКУ №4 
ЧАЕС" 

1530–1615 

Четверте пленарне засідання 
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 
ВРУЧЕННЯ НАГОРОД ПЕРЕМОЖЦЯМ 
КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ ДО 
30-Ї РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АВАРІЇ 
ПРИЙНЯТТЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ФОРУМУ 
Закриття 

23 квітня 2016 року 

з 1000 
Додаткові двосторонні і багатосторонні 
зустрічі, перемовини.  
Культурна програма, екскурсії м. Києвом.  
Від’їзд учасників 

 

Паралельні заходи: 
 

1) 18-19 квітня 2016 року – 
за програмою Національної академії медичних наук 
України – Міжнародна конференція "Радіологічні та 

медичні наслідки Чорнобильської катастрофи –  
тридцять років по тому" http://nrcrm.gov.ua/ ; 

2) січень-квітень 2016 року –  
студентський мистецький конкурс  

"30 років після Чорнобиля"; 

3) 25-27 квітня 2016 року –  
конференція " Проблеми виведення з експлуатації 

об'єктів ядерної енергетики і відновлення навколишнього 
середовища" INUDECO'16 в м. Славутич 

http://inudeco.slavutych.city/; 

4) 21 квітня – конференція студентів НТУУ "КПІ" 
"Уроки Чорнобиля і відповідальність молоді  

за ядерну безпеку світу"; 

5) інші заходи 

 
 

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 
 

Міністерство закордонних справ України 
 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Національна академія наук України 

 
ДСП "Чорнобильська АЕС" 

 
Державне агентство України з управління 

зоною відчуження 
 

Українська Рада Миру 
 

Міжнародна кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, 
прикладний системний аналіз та інформатика” 

 

Міжнародний форум 
"Уроки Чорнобиля – 

для ядерної безпеки світу" 
International Forum 

"Chornobyl's Legacy for the 
Nuclear Safety of the World" 

21-23 квітня 2016 року 
інформаційне повідомлення 

Місце проведення:  
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
м. Київ, Україна 

 

http://chornobylforum.org/ 
www.kpi.ua 

 www.icd.kpi.ua 

      

 

http://nrcrm.gov.ua/
http://inudeco.slavutych.city/
http://www.kpi.ua/
http://www.icd.kpi.ua/


Міжнародний форум 
"Уроки Чорнобиля – 

для ядерної безпеки світу" 
 

26 квітня 2016 року виповнюється 30 років з того 
моменту, коли світове співтовариство почуло слово 
«Чорнобиль», яке стало синонімом страшної техногенної 
катастрофи і величезної екологічної біди світового 
масштабу. 

Це були непрості роки героїчного подвигу великої 
кількості людей. Наслідки однієї з найбільших техногенних 
катастроф відчув увесь світ, тому її 30-та річниця не 
повинна залишитися непоміченою. 

На цей час Чорнобильська АЕС зупинена, виконуються 
роботи зі зняття станції з експлуатації, на промисловому 
майданчику зведені об’єкти з поводження з 
радіоактивними відходами, будується сховище 
відпрацьованого ядерного палива. Активно ведеться 
спорудження нового безпечного конфайнмента, який 
надійно ізолює зруйнований енергоблок Чорнобильської 
АЕС від навколишнього середовища. Не викликає сумнівів, 
що в 2017 році новий безпечний конфайнмент буде 
встановлено в проектне положення. 

Всі ці проекти стали можливими завдяки значній 
фінансовій і технічній допомозі міжнародного 
співтовариства.  

Наступним, остаточним етапом подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи має стати створення 
інфраструктури для переробки нестабільних конструкцій та 
їх демонтаж, видалення паливомістких матеріалів з об’єкта 
«Укриття» і їх надійне захоронення. Враховуючи, що 
проектний строк експлуатації об’єкта "Укриття" 
закінчується в 2023 році, а також його сучасний стан, ці 
роботи необхідно починати невідкладно. На жаль, на 
сьогоднішній день Україна самостійно не в змозі вирішити 
ці проблеми на потрібному рівні. 

В квітні 2016 року планується проведення 
Міжнародного форуму "Уроки Чорнобиля – для ядерної 
безпеки світу" із залученням широкого загалу вчених, 
політиків та громадськості. 

Оскільки проведення форуму припадає на дні 30-ї 
річниці Чорнобильської трагедії, включення до його 
програми питань зміцнення ядерної безпеки в Україні і у 
світі та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
створить умови для більш активного залучення світового 
співтовариства до вирішення проблем, які ще 
залишаються нерозв'язаними. 

Форум надасть імпульс початку обговорення нового 
етапу міжнародного співробітництва, спрямованого на 
спільну реалізацію заходів остаточного перетворення 
об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 

 
Почесні співголови Форуму: 

Леонід Макарович Кравчук – Президент України 
                                                             1991-1994 рр., 

Леонід Данилович Кучма – Президент України 
                                                             1994-2005 рр. 
 
 
 
Голова Програмного (наукового) комітету: 

Борис Євгенович Патон – Президент 
                           Національної академії наук України 
 
 

Співголови Науково-організаційного 
комітету: 

Михайло Захарович Згуровський – ректор 
                                                                 НТУУ "КПІ" 

Ігор Іванович Грамоткін – генеральний директор 
                                         ДСП "Чорнобильська АЕС" 
 
 

До участі у Форумі запрошуються 
представники органів державної влади України, 

міжнародних організацій, дипломатичного корпусу, 
акредитованого в Україні, вчені, викладачі, студенти, 

засоби масової інформації 
 

Робочі мови Форуму: 
українська, англійська. (синхронний переклад) 

 
Реєстрація учасників: 

для участі у форумі необхідно попередньо 
зареєструватися 

Реєстрація учасників здійснюється on-line за адресою: 
http://icd.kpi.ua/?page_id=1613 

Приймаються також заявки на участь за реєстраційною 
формою, що додається 

 
Реєстраційна форма 

учасника 
Міжнародного форуму 

"Уроки Чорнобиля – 
для ядерної безпеки світу" 

(для передачі до локального оргкомітету 
або on-line за адресою: 

http://icd.kpi.ua/?page_id=1613) 

ПРИЙМАЮТЬСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ ДО 
10-го КВІТНЯ 

Прізвище:  
Ім'я:  
По батькові:  
Посада:  
  
Вчений ступінь, 
звання 

 

  
Організація:  
  
  
Контактна адреса:   
  
  
Тел.:  
Факс:  
e-mail:  

 

Для заявок на участь і контактів з 
локальним оргкомітетом: 

тел.:  +38 044 236-09-92,  e-mail: e.pol@kpi.ua 
тел.:  +38 044 204-84-75,  e-mail: a.kovtun@kpi.ua 
тел.:  +38 044 204-91-99,  e-mail: sidorenko@kpi.ua 
Адреса:  проспект Перемоги 37, НТУУ "КПІ", корпус 1, 

м. Київ, Україна; 03056 

 

http://icd.kpi.ua/?page_id=1613
mailto:e.pol@kpi.ua
mailto:a.kovtun@kpi.ua
mailto:sidorenko@kpi.ua

