Порядок денний
третього засідання Спільного українсько-японського комітету з питань
співробітництва у сфері поліпшення післяаварійного реагування на
надзвичайні ситуації на атомних електростанціях
Київ, 26 листопада 2015 р.

Місце проведення:
Конференц-зала

Національний

інститут

стратегічних

досліджень,

Мова: японська, українська, англійська (лише для презентаційних матеріалів)
Відкриття
13:00 – 13:05

Вступне слово проф. Володимира Горбуліна,
Національного інституту стратегічних досліджень, Україна

директор

13:05 – 13:10

Вступне слово голови української делегації пана Віталія Петрука,
виконуючого обов’язки Голови Державного агентства України з
управління зоною відчуження

13:10 – 13:15

Вступне слово голови японської делегації пана Тошіхіро Аікі,
заступника генерального директора Європейського бюро Міністерства
закордонних справ Японії
13:15 – 13:20 Погодження порядку денного (Оголошується українською
стороною)
Сесія 1. Заходи з реконструкції та покращення ядерної безпеки на основі досвіду
«Чорнобиля» та «Фукусіми»
13:20 – 13:40

13:40 – 13:55

13:55 – 14:15

14:15 – 14:20

Презентація
д-ра
Івана
Ковальця,
Інститут
проблем
математичних машин і систем Національної академії наук
України
«Покращення систем прийняття рішень при реагуванні на ядерні та
радіологічні аварії із застосуванням досвіду Чорнобиля та Фукусіми»
Презентація пана Ватару Йокохама, Міністерство закордонних
справ Японії (від імені Агентства з реконструкції)
“Поточний стан реконструкції у Фукусімі – повернення населення та
відновлення економіки”
Презентація пана Сейтаро Ханамі, Орган ядерного регулювання
Японії
“Нові ядерні нормативні вимоги та оцінка відповідності у Японії”
Обмін думками (питання/відповіді)

Сесія 2. Дистанційний радіаційний моніторинг навколишнього середовища та
місць локалізації радіоактивних матеріалів
14:20 – 14:40

Презентація
д-ра
Юрія
Ольховика,
Інститут
геохімії
навколишнього середовища Національної академії наук України
"Нове технічне обладнання для радіаційного моніторингу
навколишнього середовища та місць локалізації радіоактивних
матеріалів "

14:40 – 15:00

Презентація пана Йошіхіде Аоянагі, Університет Кейо
“Моніторинг навколишнього середовища із застосуванням мікросупутників у межах зони евакуації Фукусіми”

15:00 – 15:05

Обмін думками (питання/відповіді)

15:05 – 15:25

Перерва на каву

Сесія 3. Забруднення продуктів харчування та заходи із рекультивації
15:25 – 15:45

15:45 – 16:05

16:05 – 16:10

Презентація проф. Валерія Кашпарова, Український науководослідний
інститут
сільськогосподарської
радіології
Національного університету біоресурсів і природокористування
України
"Забруднення сільськогосподарських та лісових продуктів. 30 років
після аварії на Чорнобильській АЕС"
Презентація пана Томоюкі Аракі, Міністерство сільського,
лісового та рибного господарств
"Заходи у сільському господарстві, спрямовані на зменшення
забруднення радіонуклідами сільськогосподарських продуктів у
Японії"
Обмін думками (питання/відповіді)

Сесія 4. Експлуатація та рекультивація забруднених територій
16:10 – 16:30

16:30 – 16:50

Презентація пана Сергія Кіреєва, Державне підприємство
«Чорнобильський спецкомбінат», Державне агентство України з
управління зоною відчуження
“Поточні зміни у експлуатації та рекультивації у чорнобильській зоні
відчуження”
Презентація пані Міхоко Сакаі, Міністерство навколишнього
середовища Японії
“Прогрес у ліквідації наслідків аварії (заходи з очищення) за межами
майданчику у Японії”

16:50 – 16:55

Обмін думками (питання/відповіді)

16:55 – 17:15

Перерва на каву

Сесія 5. Перспективи співробітництва по лінії Чорнобиль-Фукусіма
17:15 – 17:35

Презентація пана Олега Насвіта, Національний інститут
стратегічних досліджень України
“Стан та перспективи розвитку та удосконалення ефективності
співробітництва за напрямом Чорнобиль-Фукусіма”

17:35 – 17:55

Презентація пана Масакі Курата, Японське агентство з атомної
енергії
“Короткий опис науково-дослідних робіт Спільних лабораторій з
передових досліджень виведення з експлуатації”
Презентація пана Атсуші Кумагаі, Медичний університет
Фукусіми
“Від Нагасакі до Чорнобиля, від Чорнобиля до Фукусіми: Фукусіма

17:55 – 18:15

наслідуватиме уроки, отримані внаслідок аварії на ЧАЕС ”
18:15 – 18:20

Обмін думками (питання/відповіді)
Завершення

18:20 – 18:30

Обговорення та підписання Протоколу

18:30 – 18:35

Заключне слово голови української делегації пана Віталія
Петрука, виконуючого обов’язки Голови Державного агентства
України з управління зоною відчуження

18:35 – 18:40

Заключне слово голови японської делегації пана Тошіхіро Аікі,
заступника генерального директора Європейського бюро Міністерства
закордонних справ Японії
Заключне слово Й. В. Шігекі Сумі, Надзвичайного і Повноважного
Посла Японії в Україні

18:40 – 18:45

