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Протокол
П’ятого засідання Спільного українськяпонського комітету
з питань співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного
реагування на надзвичайні ситуації на атомних електростанціях
Київ, 27 листопада, 2017

1. Відповідно до Угоди між Урядом Японії та Урядом України щодо
співробітництва з метою посилення реагування на аварії на атомних станціях,
підписаної 18 квітня 2012 р., П’яте засідання Спільного японськоукраїнського комітету з питань співробітництва у сфері поліпшення
післяаварійного реагування на надзвичайні ситуації на атомних
електростанціях відбулося в
м. Києві 27 листопада 2017 року.
2. Японську делегацію очолив пан Тосіхіро Аікі, посланець, Заступник
помічника міністра, заступник Генерального директора Бюро європейських
справ Міністерства закордонних справ Японії, а українську делегацію
очолював пан Віталій Петрук, Голова Державного агентства України з
управління зоною відчуження. Список представників обох сторін надається у
Додатку 1.
3. Обидві сторони надали інформацію відповідно до порядку денного,
який надано у Додатку 2, про поточне становище на постраждалих
територіях та атомних електростанціях у Фукусімі та Чорнобилі, а також про
огляд спільних заходів у сферах, що представляють інтерес.
4. Обидві сторони поділилися думкою, що на даний час їхніми
головними цілями у боротьбі з аваріями на атомних електростанціях є:

Реабілітація районів, що постраждали внаслідок катастрофи.

Робота з виведення з експлуатації реактора та покращення
ядерної безпеки на основі досвіду Чорнобилю та Фукусіми.

Управління забрудненими територіями, радіаційний контроль,
контрзаходи та діяльність з реабілітації.

Екологічний моніторинг, дослідження в сфері безпеки.

Гуманітарний аспект впливу великих ядерних аварій.

Поточна ситуація та перспективи співробітництва між
Чорнобилем та Фукусімою.
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5. Українська сторона зазначила, що вона добре усвідомлює значні
зусилля, зроблені японською стороною для спостереження за станом здоров'я
населення територій, що постраждали від ядерної катастрофи, і висловила
зацікавленість у обговоренні результатів цих спостережень на майбутніх
зустрічах в контекст можливих рекомендацій щодо поліпшення готовності до
надзвичайних ситуацій та реагування на них.
6. Беручи до уваги поточний стан атомних електростанцій у Фукусімі
та Чорнобилі, обидві сторони висловили свій незмінний намір зміцнити
співпрацю з метою посилення реагування на наслідки аварій.
7. Обидві сторони відзначили, що взаємні консультації слід
продовжувати, а дата наступної зустрічі повинна бути узгоджена заздалегідь
через дипломатичні канали.

Від японської делегації

Від української делегації

Аікі Тошіхіро

Віталій Петрук
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