Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідній записці "Про доцільність проведення
еколого-економічних досліджень стосовно моніторингу забруднення Чорнобильської зони та її
впливу на стан довкілля та здоров’я населення" (доповідач – зав. сектором прикладних проблем
екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН України, д.е.н., професор, заслужений економіст
України Галушкина Т.П.), Вчена Рада відзначає:
У доповідній записці визначено існуючі проблеми та позитивні зрушення у їх розв’язанні,
економічні збитки, завданні Чорнобильською катастрофою та напрями їх мінімізації. Масштаб
Чорнобильської катастрофи, найтяжчої за всю історію людства техногенної катастрофи, добре
відомий як вченим, так і політикам всього світу. Внаслідок аварії на ЧАЕС постраждало 5 млн.
людей, забруднено радіоактивними нуклідами близько 5 тис. населених пунктів України,
Білорусі та Росії, з5 них в Україні - 2218 селищ та міст із населенням понад 2,4 млн. чол.Нині в
Україні проживає понад 2,5 млн. чол., які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з
них 105 тис. осіб стали інвалідами. Сумарні економічні збитки для України до 2015 року
становитимуть 179 млрд. дол. США. Реалізація проекту «Укриття» потребує понад 1,4 млрд.
дол. США.
До цього часу не ведеться моніторинг соціально-екологічних наслідків Чорнобильської
катастрофи в екологічному вимірі. Це – обумовлює необхідність активізації міждисциплінарних
еколого-економічних досліджень, які ще до цього часу, на жаль, ще системно не проводяться.
Між тим, оцінка еколого-економічного ризику є достатньо відчутною та може слугувати
комплексним мірилом та орієнтиром розробки спеціалізованих програмних заходів.
В зв’язку з вищезазначеним, пропонується розглянути можливість розробки Національного
плану дій з оздоровлення та реабілітації території Чорнобильської зони, в основі якого повинні
лежати такі заходи:
- розробка Національного плану дій з оздоровлення та відновлення Чорнобильської зони;
- проведення комплексної реабілітаційної політики стосовно оздоровлення радіовійно
забруднених земель;
- надання зоні відчуження Чорнобильської зони статусу індустріального парку з розвитку
нетрадиційної енергетики (вітрової, сонячної та біоенергетики);
- формування відповідно-правового, інформаційного та бізнес-середовища стосовно
механізму партнерської взаємодії та екологічному оздоровленню Чорнобильської зони;
- переорієнтація соціально-економічної політики в напрямі активізації процесу створення
«зелених» робочих місць;
- здійснення постійного моніторингу негативних наслідків та позитивних зрушень в
динаміці профілактичних заходів по оздоровленню Чорнобильської зони.
2.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Міністерства екології та
природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Міністерства освіти та природних ресурсів України, Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

- встановити термін відправки доповідної записки – до 1 квітня 2013 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
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