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З початком мирного використання ядерної енергії пов'язувались великі
сподівання на безмежне розширення енергетичних ресурсів людства. Ядерна
енергетика спочатку була однією з найперспективніших і престижних галузей
промисловості. Але їй довелося зіткнутися з низкою важких аварій, що стали-
ся у XX столітті на різних типах ядерних реакторів у різних країнах. Внас-
лідок цих аварій похитнувся і престиж, і перспективи світової ядерної енерге-
тики, незважаючи на кордони або різницю суспільно-політичних систем.
З аварій, що трапились на Заході, відомими широкій громадськості стали такі:

- аварія на реакторі «Уіндскейл-1» у 1957 р. (Великобританія);
- аварія на другому блоці АЕС «Три Майл Айленд» у 1979 р. (США),

наслідки якої для активної зони реактора остаточно виявилися лише
через шість років.

Та найважчий спадок від ядерної енергетики XX століття - це наслідки
аварії 26 квітня 1986 р. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС, які
приголомшили все людство і поставили під сумнів перспективу подальшого
існування ядерної галузі у всьому світі.

Внаслідок аварії загальний обсяг радіоактивного викиду щонайменше
у 200 разів перевищив викид радіонуклідів під час вибухів атомних бомб
у Хіросімі і Нагасакі. До того ж, на відміну від тих атомних бомбардувань,
наслідки Чорнобильської катастрофи не обмежуються радіаційним ударом
тільки для сучасних поколінь, а є джерелом довготривалої загрози ураження
ще багатьох майбутніх поколінь.

Ця потенційна загроза криється у високоактивному ядерному паливі, яке
внаслідок аварії було дощенту зруйноване і викинуте з активної зони реакто-
ра. Розсіяний викид за межі четвертого блока Чорнобильської АЕС становив
лише - 4 % від його паливної начинки, але й цього було досить для глобально-
го радіоактивного забруднення довкілля. Решта ядерного палива (96 % або
майже 200 т), строк радіологічної небезпеки якого сягає сотень тисяч років,
залишилася серед руїн четвертого блока, утворивши велетенський осередок
радіаційного ураження.

Життєвої важливості набула проблема якнайшвидшої локалізації і подаль-
шої ліквідації цього джерела радіаційної і ядерної загрози в осередку аварії.
Відчайдушними зусиллями такої величезної держави, якою був Радянський
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Союз, вдалося вирішити лише першу частину цієї проблеми - якнайшвидше
локалізувати наслідки аварії.

Безпосередньо в осередку аварії - на зруйнованому блоці № 4 Чорнобиль-
ської АЕС - було виконано першочергові заходи щодо зменшення наслідків
аварії і розпочато роботи із забезпечення контролю його стану, ядерної та
радіаційної безпеки. Утворений внаслідок аварійно-відновлювальних робіт
конгломерат з уцілілих конструкцій четвертого блока і засобів локалізації
наслідків запроектної аварії, у тому числі нових конструкцій захисного ук-
риття, дістав назву об'єкт «Укриття».

Об'єкт «Укриття» — це не діюча ядерна установка, а тимчасово локалізо-
вані (законсервовані) рештки зруйнованого реактора, який внаслідок запро-
ектної аварії втратив всі свої функціональні властивості і безповоротно вибув
з життєвого циклу АЕС. Уся паливна начинка реактора внаслідок аварії пере-
творилась у хаотичні нагромадження паливовмісних матеріалів, які станов-
лять собою радіоактивні відходи (РАВ) і підлягають вилученню з об'єкта «Ук-
риття» для подальшої ізоляції та захоронения згідно з чинними національни-
ми і міжнародними стандартами.

Відповідно до статусу, нормативно закріпленого в НРБУ-97/Д-2000,
об'єкт «Укриття» у нинішньому його стані кваліфікується як місце поверхне-
вого зберігання неорганізованих РАВ («тимчасове сховище неорганізованих
РАВ, яке знаходиться у стадії стабілізації і реконструкції»).

Об'єкт «Укриття» становить собою аварійне утворення, у якого немає
проектних основ безпеки, і тому йому властивий високий рівень поточної та
потенційної небезпеки (ризику) для людини і довкілля. Адже виникло «Ук-
риття» в результаті аварійно-відновлюваних робіт з локалізації наслідків
аварії на четвертому енергоблоиі ЧАЕС, а не згідно з правилами та нормами
вибору майданчика, проектування, будівництва, введення в експлуатацію, ек-
сплуатації та виведення з експлуатації ядерних установок. Захисне укриття
тримається на рештках старих конструкцій блока, що за будь-якими будівель-
ними канонами перебувають у зруйнованому стані, який неможливо оцінити
за існуючими нормами і правилами. За станом внутрішніх будівельних конст-
рукцій «Укриття» є об'єктом з невизначеним строком служби, тому воно не
може бути віднесеним до жодного з нормованих класів споруд.

Особливість об'єкта «Укриття» в тому, що він - лише тимчасовий захис-
ний бар'єр для збереження і утримання під контролем аварійних ядерних
відходів - джерел як довгострокових наслідків ядерної аварії, так і поточної,
надзвичайно небезпечної і некерованої ситуації всередині об'єкта. Як ланка
природного кругообігу об'єкт «Укриття» становить собою екологічно небез-
печну систему.

Об'єкту «Укриття» властиві значна невизначеність нинішнього стану
його основних компонентів і супутній цьому високий рівень будівельних ри-
зиків, ядерної, радіаційної, пожежної і екологічної небезпеки.
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Головними факторами ризику для об'єкта «Укриття» є :
1) його самочинне зруйнування внаслідок деградації конструкцій,

землетрусу чи сильного вітру;
2) виникнення критичності або пожежі;
3) поширення радіонуклідів водним шляхом.

Оцінка ризику показує, що найтяжчою аварією може бути обвал даху,
я к и й призведе до викиду пилової' радіоактивної' хмари. Найбільш опроміню-
вана група людей - персонал на промисловому майданчику ЧАЕС і в зоні
відчуження. Найвагоміші радіонукліди для інгаляційного шляху опромінен-
ня - ізотопи плутонію і 2 4 ІАт.

Значний ризик для персоналу становлять викид радіоактивних аерозолів
при пожежі, а також критичність (тобто в и н и к н е н н я самопідтримуваної лан-
цюгової реакції). Ризик критичності буде змінюватись з часом внаслідок
мінливості фізичного і х імічного стану паливовмісних матеріалів.

Водна міграція радіонуклідів оцінюється як значний ризик, який особли-
во збільшується з часом і в майбутньому стане домінуючим. Слід зауважити,
що хоча наслідки з точки зору величин доз, зумовлених майбутнім споживан-
ням води, не піддаються кількісній оцінці, у цьому контексті слід враховува-
ти, що очікувані концентрації урану і плутонію у ґрунтових водах помітно пе-
ревищуватимуть допустимі рівні.

З плином часу стан об'єкта «Укриття» продовжує погіршуватись. Результати
обстеження будівельних конструкцій свідчать, що неухильно відбувається про-
цес їх деградації, особливо внаслідок корозії під впливом води. Потребують
заміни або істотного вдосконалення діючі системи І обладнання, які вже фактич-
но відпрацювали встановлений ресурс. Високоактивні паливовмісні матеріали
під впливом кліматичних умов всередині об'єкта поступово деградують, перехо-
дячи в розчинний або пилоподібний стан, що підвищує загрозу розповсюдження
радіоактивного забруднення в разі виникнення аварійних ситуацій.

Стан безпеки «Укриття» викликає глибоку стурбованість світової спіль-
ноти і є об'єктом особливої уваги з боку уряду України.

В Україні і на міжнародному рівні було прикладено безпрецедентні зу-
силля для вироблення комплексного підходу щодо вирішення проблеми пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Кульмінацією
цих зусиль стало прийняття у 1997 р. плану здійснення заходів на об'єкті «Ук-
риття» - Shelter Implementation Plan (SIP). Цьому передували багаторічні по-
шуки оптимального шляху вирішення проблеми безпеки об'єкта «Укриття» -
від міжнародного конкурсу «Київ-92», ТЕО на «Укриття-2» (виконаного кон-
сорціумом «Альянс» у 1995 р.) до розробки комплексу першочергових і дов-
готермінових заходів щодо перетворення «Укриття» четвертого блока ЧАЕС
на екологічно безпечну систему (здійснено міжнародною експертною групою
у 1996р.).

Саме цей комплекс — «Першочергові і довготермінові заходи» було по-
годжено Україною як основу для створення SIP. У центрі уваги S1P знаходить-
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ся захист людини від небезпек, пов'язаних з об'єктом «Укриття». У цьому до-
кументі проголошено, що для усіх заходів на об'єкті «Укриття» генеральна
мета - «захист персоналу, населення і довкілля від небезпеки ядерних і
радіоактивних матеріалів шляхом їх вилучення, ізоляції та захоронения».

«Вилучення залишків ядерного палива, їх ізоляція та захоронения згідно з
діючими національними та міжнародними стандартами» - кінцева мета пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, визначена
Україною на урядовому рівні ще до початку розробки SIP - у Постанові

'Кабінету Міністрів України від 28.12.96 р. № 1561. Планом SIP цю тверду по-
зицію України було враховано і створення нової захисної споруди - конфайн-
мента - передбачено як послідовний крок для забезпечення подальшого вилу-
чення паливовмісних матеріалів та інших заходів щодо перетворення «Укрит-
тя» на екологічно безпечний об'єкт.

З того часу зазначений підхід вже законодавче закріплено в Україні. У
прийнятому 26 квітня 2001 р. Законі України «Про внесення змін до деяких
законів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електро-
станції» (№ 2398-ІП) ст. 1 чітко визначає, що таке конфайнмент і для чого він
призначений: «конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс
технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енер-
гоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, повод-
ження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснен-
ня діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну сис-
тему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля».

Далі цим же законом встановлюються такі вимоги щодо перетворення
об'єкта «Укриття» і будівництва нового конфайнмента:

«Ст. 6. Роботи щодо перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно без-
печну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому по-
рядку загальнодержавної програми.

Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта «Укриття» на
екологічно безпечну систему є вилучення з нього матеріалів, які містять ядер-
не паливо та радіоактивні відходи.

Інженерно-технологічні аспекти, в тому числі визначення критеріїв
будівництва нового конфаймента, мають бути визначені відповідно до
затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми пере-
творення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему».

До цього можна зауважити, що зараз має місце невідповідність між цим
Законом і дійсним станом справ. Зараз вже готується проект технічного зав-
дання на ТЕО нового конфайнмента, але й досі немає загальнодержавної про-
грами, відповідно до якої мають бути визначені критерії його будівництва.
Персоналом об'єкта «Укриття» на основі прийнятих у 1997 р. на урядовому
рівні двох «стратегій» було підготовлено проект загальнодержавної програ-
ми, але виконується вона надто повільно.
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Слід зауважити, що в Україні вже є досить розвинена законодавча і норма-
тивна база, щоб, спираючись на неї, створити нормальний технологічний
комплекс для знешкодження існуючого об'єкта «Укриття».

Зокрема, Україною ратифіковано «Конвенцію про ядерну безпеку». Так,
ст. 18 цієї Конвенції вимагає, щоб «у проекті та при спорудженні ядерної уста-
новки передбачалось декілька надійних рівнів та способів захисту (глибоко
ешелонованого захисту) від викиду радіоактивних матеріалів з метою відвер-
нення аварій та пом'якшення їх радіологічних наслідків у тому випадку, якщо
вони виникнуть».

З цього погляду спорудження конфайнмента лише як просто оболонки -
незалежно від її форми («Арка» тощо) - це тільки один бар'єр. Цього недос-
татньо, тим більше, що планується демонтаж існуючого бар'єра, який хоч і
дірявий, але все ж 15 років протримавсь, та й ще років з 10 має простояти,
поки з'явиться друга оболонка.

Як відомо, у Законі «Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку» від
17.12.97 № 736/97-ВР застережено, що сфера її застосування не поширюється
на об'єкт «Укриття». Але це застереження стосується лише існуючого «Ук-
риття», а не заново споруджуваних об'єктів. До того ж у Законі № 736/97-ВР
заявлено таке: «... На сьогодні не існує технологій перетворення об'єкта «Ук-
риття» в екологічно безпечну систему та не визначено комплексу необхідних
заходів для досягнення високого рівня ядерної безпеки цього об'єкта у відпо-
відності з вимогами Конвенції.

Зважаючи на це, Україна не спроможна в найкоротші строки самостійно
розв'язати цю широкомасштабну проблему і розраховує: на допомогу МАРАТЕ,
міжнародних організацій та окремих держав у вирішенні наукових та техно-
логічних питань безпеки об'єкта «Укриття», що також сприятиме досягнен-
ню цілей Конвенції про ядерну безпеку».

Таким чином, обмеження сфери застосування Конвенції пов'язано з не-
спроможністю України самостійно виконати її вимоги на об'єкті «Укриття», а
міжнародна технічна допомога покликана сприяти досягненню цілей Кон-
венції (тобто виконанню її вимог щодо об'єкта «Укриття»).

Тому застереження Закону № 736/97-ВР щодо об'єкта «Укриття» не сто-
сується діяльності у рамках SIP, який є планом надання міжнародної техніч-
ної допомоги Україні та має сприяти виконанню на об'єкті «Укриття» вимог
міжнародної Конвенції про ядерну безпеку, і в першу чергу, - створенню гли-
бокоешелонованого захисту.

Однак останнім часом викликає занепокоєння зміна акцентів: замість
комплексного підходу, прийнятого SIP і Україною, - обмеження проекту лише
будівництвом однієї оболонки «Укриття-2», тобто відхід на позиції 1993 -
1994 pp. - спостерігається тенденція до гальмування робіт щодо решти зав-
дань S1P.

Підсумки виконання SIP за станом на 1.09.2001 р. наведено в табл. 1.
Ці дані узято з табл. 8.2 SIP та звітів групи управління проектом (ГУП).
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Таблиця 1. Підсумки виконання SIP за станом на 1.09.2001 р.

Основні завдання (цілі)
проекту SIP

Мета 1. Зменшення
вірогідності обвалу
(будівельна стабілізація]

Мета 2. Зменшення
наслідків аварії обвалу

Мета 3. Підвищення
ядерної безпеки

Мета 4. Підвищення без-
'•• пеки персоналу та навко-
; лишнього середовища
; Мета 5. Стратегія довгост-
! рокових заходів, перетво-
; рення ОУ в екологічно

безпечний стан

Разом

Управління програмою

Усього (без витрат на '•
\ ліцензування) :

Кошторис
SIP на перші

3 роки (тис. $)

142 183

39492

40955

39529

14 548

276 707

14201

290 908

Виконання
на 1.09.2001 р.

Тис. USD

25 187,9

4 118,6

7 444,5

10464,4

6 999,5

54 214,9

38811,5

93 026,4

Частка. %

1 7.72

10,43

18.18

26.47

48.11

19,59

273,30

31,98

Відлік пішов з квітня 1998 p., тобто ми працюємо за планом SIP вже чет-
вертий рік. Але виконано реальних робіт значно менше, ніж передбачалось у
плані на перші три роки (290 млн USD - це майже 40 % від усього обсягу SIP).
Перевиконано планові обсяги тільки по консалтингу - на розробку стратегії
нового конфайнмента (у 2.5 рази) та на утримання закордонних консультантів
ГУП (у 2,7 раза).

Програмні рішення складають кістяк, каркас SIP. Більшість з них, як вид-
но з табл. 2, вже прийнято, але також із значним відставанням за багатьма
пунктами. Це відставання (у місяцях) - від термінів за графіком SIP, відкори-
гованих з урахуванням фактичного початку проекту (квітень 1998 p.). Лише
стратегію конфайнмента прийнято повністю згідно з графіком.

До речі, ще при розробці SIP Україну весь час підштовхували, щоб обме-
житись одним лише «Укриттям-2», тобто конфайнментом. Тільки завдяки
твердій і послідовній позиції України SIP став комплексним планом, в який
увійшли всі інші дев'ять програмних пунктів.

Як втілюються в життя вже прийняті рішення наочно видно з обсягів
освоєних коштів за контрактами і грантами, що надаються для реалізації SIP
Чорнобильським фондом «Укриття» (ЧФУ), станом на 01.09.2001 р. (рис. 1).

238



Таблиця 2. Основні етапи програми SIP (програмні рішення) станом
на 01.09.2001 р.

WBS Етап Завдання Дата за Фактнч- Відставан-
SIP на дата ня (місяці) ;

1.1.01.33

1.1.05.49

1.1.06.45

1.1.08.47

1.3.01.87

1.3.02.23

1.5.01.40

1.5.01.70

1.5.02.25

1.5.03.43

Р1

Р2

РЗ

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Інтеграція проекту із
стабілізації і захисту та
мобілізація

Стабілізація даху, опор
і покриття

Будівельні дослідження та
моніторинг

Оцінка сейсмічності
та моніторинг

Критичність та ядерна без-
пека

Поводження з водою в ОУ

Стратегія вилучення ПВМ і
поводження з РАВ

Стратегія і ТЕО вилучення
ПВМ та поводження з РАВ

Розробка технології
вилучення ПВМ

Стратегія безпечного кон-
файнмента

31.12.99

01.06.00

30.11.99

21.12.99

11.08.01

30.07.99

01.06.00

13.11.02

28.02.00

08.03.01

24.05.00

30.12.00

23.01.01

30.12.00

-

30.12.00

30.12.00

-

12.06.01

26.03.01

+ 5

+ 7

+ 14

+ 12

+ 17

+ 7

+ 15

0

111,60

28,00
24,21 24,07

Ш Сума гранту

Суча за контрактами

Освоєно коштів

В Будівельні роботи

29,70

1,09 1,08

Грант 001 Грант 003 Грант 005 Грант 006

Рис. 1. Кошти за контрактами і грантами, що надаються для реалізації SIP ЧФУ,
станом на 01.09.2001 р.
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Грант 005 - це саме ті практичні роботи, які мали б здійснюватися в
об'єкті для реалізації прийнятих рішень. Так ось з ними справи найгірші. Інші
гранти - переважно консалтинг. За грантом 003 закінчено консалтингові ро-
боти (щодо першочергових пакетів), а решта робіт за цим грантом - підготов-
ка будівельного майданчика - ще тільки розпочинаються. Найповніше освою-
ються гранти 001 і 006 - управлінські витрати, оплата послуг західних кон-
сультантів групи управління проектом.

Дані, які наведено у табл. З, красномовно свідчать про відсутність завчас-
но укладених контрактів на майбутнє. Через це ми втратили будівельний се-
зон 2000 - 2001 pp. Адже в об'єкті «Укриття» для робіт у зимовий період немає
навіть елементарних умов. Потрібно працювати на випередження, враховую-
чи час, що потрібен для тендерних процедур.

Таблиця 3. Управління контрактами ЧФУ на 01.09.2001 р.

Гранти

Разом за чотирма
грантами, що знахо-
дяться в управлінні
ГУП SIP

Сума
грантів

272,8

КІЛЬКІСТЬ „
Оплачено

контрактів

1998р. -6
1999р. -10 ;
2000 р. - 8 ! 76,5
2001 р .-І
Усього: 26

Діючі контракти,
млн евро

7 контрактів -
залишок
коштів 11, 81

Стосовно українського внеску слід зауважити, що безпосередньо в само-
му плані SIP цей внесок був із самого початку передбачений як роботи експ-
луатаційного персоналу об'єкта «Укриття» - переважно для забезпечення
безпеки при виконанні решти робіт у рамках SIP.

Завдання ПЗУ, які виконує персонал об'єкта «Укриття», наведено в
табл. 4.

Тепер ми наповнюємо український внесок будівельно-монтажними робо-
тами, які мали б виконуватись за кошти ЧФУ. Цим ми витісняємо із внеску
України роботи експлуатаційного персоналу, які одначе доведеться виконува-
ти за рахунок господарської діяльності, або ж значно збільшувати названу
Україною суму внеску у 50 млн USD. Та за будь-якого варіанта - це бюджетні
кошти, байдуже з якого рядка, але все ж додаткове навантаження на бюджет
України.

У березні 1998 р. від Кабінету Міністрів України надійшли пропозиції
щодо щорічних внесків України в ЧФУ до 2006 р. (лист № 37-598/8 А. Голуб-
ченко). Але через сповільнення робіт в об'єкті «Укриття» наш потенціал ви-
користовується не повністю (рис. 2). Тому пропонуємо перенести основні об-
сяги цього внеску на кінець проекту, тому що саме тоді слід очікувати реальні
роботи. Саме тоді буде потрібен потенціал персоналу об'єкта «Укриття» не
тільки повною мірою, а навіть більше. Кінцева мета перетворення об'єкта
«Укриття» - повністю очистити четвертий блок від ядерних відходів і зробити
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їх безпечними у відповідності з міжнародними стандартами. Це найтрудніша
з проблем, надзадача XXI століття, яку потрібно вирішити на основі ком-
плексного підходу та прогресивних технологій світового рівня.

Таблиця 4. Завдання ПЗУ, які виконує персонал об'єкта «Укриття»

Завдання WBS Назва

Завдання 10:
WBS 1.2.02.28
WBS 1.2.02.29

Завдання 15:
WBS 1.4.01.40
WBS 1.4.01.45

Завдання 16:
WBS 1.4.02.40

Завдання 17:
WBS 1.4.03.60

Завдання 18:
WBS 1.4.04.60

ПИЛООСАДЖЕННЯ
Здійснення заходів щодо фіксації та контролю.
Виконання завдання

ПРОГРАМА РАДІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
Здійснення і доробка програми радіологічного

Ла:систу. Виконання завдання

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА,
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ,
ІНФРАСТРУКТУРА 1 КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ
Здійснення та оновлення програми безпеки

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
Експлуатація, обслуговування і звітнісгь

ІНТЕГРОВАНА БАЗА ДАНИХ
_Дксплуатація системи та звітність

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ:
утримання української частини ГУП на 2001 р.

Всього український внесок

Фінансуван-
ня

тис. USD

10754

/
)ГО

ІУ

Т

16

3

2

2

761

465

116

624

952

57 928

-Розподіл від 3.03.98 (лист № 37-598/8)

-Факт на 1.09.2001

'Прогноз внесків України на 2001 —2007рр.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рис. 2. Щорічні внескі України в ЧФУ
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Масштаби катастрофи і унікальність багатьох її аспектів по суті стали
викликом людству. 1 справа тут не тільки п. обсязі необхідних трудових витрат,
матеріальних і фінансових ресурсів, але і в багатоплановості, комплексності
проблем, які виникли. Центральною з технічних проблем залишається лік-
відація зосередженої всередині об'єкта «Укриття» довгострокової ядерної за-
грози.

Однак з часу будівництва об'єкта «Укриття» нових помітних зрушень у
вирішенні технічних проблем ліквідаці ї наслідків аварії на четвертому блоці
ЧАЕС поки що не сталося. У світової спільноти складається враження про не-
готовність і нездатність атомної промисловості та держав швидко й ефектив-
но ліквідовувати наслідки великих аварій на АЕС. Стресогенним фактором
для населення і перепоною для відновлення авторитету ядерної енергетики є
також ненадійність і недовговічність самого об'єкта «Укриття», що виз-
нається усіма фахівцями.

На об'єкті «Укриття» атомна техніка і промисловість повинні доказати
свою спроможність не тільки попереджувати нові, але й упоратися з наслідка-
ми попередніх аварій (аж до кінцевої ліквідації осередка аварії). Без комп-
лексного вирішення технічних, екологічних, економічних питань шодо
об'єкта «Укриття» у атомної енергетики світу немає перспективи, без цього
вона ніколи не зможе завоювати довіру у суспільства і відновити свої позиції
у світі.


