27 квітня 2021 року представники Комітету з питань екологічної
політики та природокористування беруть участь у сьомій Міжнародній
конференції «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики
та відновлення навколишнього середовища» INUDECO 2022
Захід проходить у режимі відео конференції. Тема INUDECO 2022 –
«Виклики ядерної енергетики України у військовий час». Конференція
проходить у місті Славутичі з 2016 року в рамках заходів до роковин аварії на
Чорнобильській АЕС.
Завдання конференції - розгляд проблем та перспектив, а також
підвищення рівня ефективності науково-практичних досліджень, налагодження
співпраці та обміну досвідом у сфері зняття з експлуатації об’єктів ядерної
енергетики та поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим
ядерним паливом. В контексті техногенних катастроф у Чорнобилі та Фукусімі
викликами сьогодення є реінтеграція територій та соціальна адаптація
постраждалих осіб, відновлення навколишнього середовища.
Своїми терористичними діями, пов’язаними із обстрілом і захватом
ядерних об’єктів на Чорнобильській і Запорізькій АЕС, бомбардуванням
дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів» у м. Харкові РФ
порушила всі світові принципи ядерної безпеки. Окрім цього, військові дії РФ по
відношенню до ядерних об’єктів України є прямим порушенням статті 7
Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу. Дії російських окупантів
класифікуються як злочини за ст. 2 Міжнародної конвенції про боротьбу з актами
ядерного тероризму.
Атомні електричні станції та інші ядерні установки є об’єктами мирного
використання ядерної енергії і згідно зі статтею 56 Додаткового протоколу до
Женевської конвенції від 08.06.1949, не призначені для бойових дій і не повинні
піддаватися військовому нападу. Тому вся світова спільнота повинна знати, що
РФ на сьогодні є країною-ядерним терористом.
Організатори конференції INUDECO вважають, що наукова та професійна
спільнота, а також міжнародні організації в ядерній сфері мають достатньо
потужний голос аби змусити світ накласти конкретні санкції в атомному секторі
на країну, війська якої обстрілюють та захоплюють чужі ядерні об’єкти.
Ми повинні вже зараз проаналізувати досвід війни в Україні, зробити
жорсткі висновки щодо прояву ядерного тероризму, дій міжнародних
організацій, розробити рекомендації з експлуатації АЕС та інших ядерних
об’єктів в умовах воєнного стану.
Від імені Голови Комітету з питань екологічної політики та
природокористування Бондаренка О.В було проголошено вітальне слово, в
якому було відмічена мужність та відданість працівників Чорнобильської АЕС,
які відпрацювали 600 годин поспіль без ротації підчас окупації російськими
військами. Також відмічено сміливість мешканців міста Славутич, які попри
небезпеку вийшли на мирний проукраїнський мітинг з національною
символікою.

Завдяки міжнародному співтовариству було побудовано унікальну
споруду – новий безпечний конфайнмент над 4-м блоком Чорнобильської АЕС.
До його спорудження було залучено близько 3 тисяч робітників, працювали
вахтовим методом, аби не перевищувати дозу допустимої радіації. Наразі триває
наступний етап – створення інфраструктури для демонтажу нестабільних
конструкцій об’єкта «Укриття», видалення паливовмісних матеріалів та РАВ з
метою подальшого поводження з ними, включаючи захоронення.
Наразі всі ці зусилля під загрозою, оскільки російськи окупаційні війська
пішли та залишили по собі заміновані території, розграбовані приміщення,
знищений автопарк, розкрадені лабораторії та інше.
20 квітня 2022 року відбулось засідання Асамблеї вкладників Рахунку
міжнародного співробітництва для Чорнобиля у режимі відеоконференції.
Учасники Асамблеї підтримали необхідність переорієнтування переліку заходів,
що були заплановані в рамках діяльність РМСЧ, оскільки наразі виникли більш
нагальні завдання, пов’язані з необхідністю відновлення безпечних умов для
подальшої діяльності після окупації об’єктів зони відчуження російськими
військами. Перелік невідкладних заходів, які необхідно буде вжити для
подальшої безпечної експлуатації об’єктів на майданчику Чорнобильської АЕС
та зони відчуження, як тільки це дозволять обставини, потребуватиме суттєвих
інвестицій в інфраструктуру та обладнання.
Україна продовжує захищати світові стандарти ядерної безпеки у світі щоб
не допустити більше подібних катастроф. Для цього закликаємо наших
міжнародних партнерів всіляко сприяти нашим прагненням заради мирного і
безпечного майбутнього всієї Європи та світу.

