
 
 

Запрошення на прес-конференцію 
 

Презентація заключної Резолюції та Висновків міжнародної конференції 
«Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє» з нагоди 20-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи 
 
Шановна пані/шановний пане, шановні колеги! 
 
Біля 300 політиків, учених, представників НУО та аналітичних центрів з країн Півночі, 
Півдня, Сходу й Заходу, а також широка українська аудиторія – всі вони зберуться в 
Києві на конференцію «Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє», яка відбудеться 
23-25 квітня 2006 року з нагоди відзначення 20-ї річниці Чорнобильської катастрофи. 
На конференції будуть висвітлені наступні питання: 
- ушанування пам'яті тих, хто загинув або все ще страждає від наслідків вибуху на 
Чорнобильській атомній електростанції, а також оцінка реальних економічних і 
соціальних витрат для України; 
- поновлення та активізація дискусії щодо ризиків і проблем, властивих ядерній 
технології, зокрема проблем безпеки, економіки та розповсюдження; 
- ймовірні майбутні перспективи альтернативних джерел енергії у світовому масштабі, 
зокрема в рамках поточної політичної ситуації в Україні та Східній Європі й, у цьому 
контексті, прозорі публічні дебати з енергетичної політики як основоположний 
елемент демократичної культури. 
 
На нашій прес-конференції ми презентуємо Резолюцію організацій-учасниць, резюме 
конференції та політичні висновки щодо офіційної конференції українського уряду та 
ООН, яка проводиться у Києві одночасно з нашою конференцією. 
 
Міжнародна конференція «Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє» буде 
проводитися в Києві з 23 до 25 квітня на запрошення Фонду Генріха Бьолля (Берлін), 
фракції Партії зелених/ЄВА в Європейському Парламенті, парламентської групи Партії 
зелених Німеччини (Buendnis 90/DIE GRUENEN), «Екоклубу» (Рівне, Україна), Служба 
інформації та ресурсів з атомної енергетики (Вашингтон, США), Всесвітньої служби 
інформації з енергетики (Амстердам, Нідерланди), Мережі «День Землі» та організації 
«Лікарі світу за запобігання ядерної війни» (Німеччина). 
 
Сердечно запрошуємо всі засоби масової інформації на спільний брифінг. 
Час і місце проведення: 
вівторок, 25 квітня 2006 р., 15.00 
Будинок вчителя 
 
Участь братимуть: 
Ренате Кюнаст, керівник групи Зелених у парламенті Німеччини 
Ребекка Хармс, депутат Європейського Парламенту, представник групи Партії 
зелених Німеччини в ЄП 
Ральф Фюкс, Фонд Генріха Бьолля, Берлін 
Деніс Хейєс, Мережа «День Землі», Вашингтон, США 



Тетяна Мурза, «Екоклуб», України 
 
З питаннями звертайтеся, будь ласка, до Тетяни  Мурзи за телефоном +380-44-4832-
961 
 
«Чорнобиль+20: нагадування на майбутнє» www.ch20.org


