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Ігор КРОЛЬ

ОБ'ЄКТ «УКРИТТЯ» БУДЕ ПЕРЕТВОРЕНИЙ  
НА ЕКОЛО ГІЧНОБЕЗПЕЧНУ СИ СТЕМ У

Нещодавно Міністр МНС України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах за
хисту населення від наслідків Чорнобиль
ської катастрофи Володимир Шандра 
представив на засіданні Кабінету Мініст
рів розроблений МНС проект Закону 
України «Про Загальнодержавну прог
раму зняття з експлуатації Чорнобиль
ської АЕС та перетворення об’єкта «Ук
риття» на екологічнобезпечну систему»

Уперше його було подано до Уряду та Верховної Ради ще 
у 2004 році, однак, до цих пір він не був прийнятий, зокре
ма, у зв’язку з достроковими парламентськими вибо
рами. На сьогодні проект Закону є вкрай актуальним 
та основоположним для забезпечення робіт на майдан
чику ЧАЕС. Фахівці М НС на чолі з Міністром МНС 
України Володимиром Ш андрою доопрацювали цей 
Проект із урахуванням термінів, які сплинули. Також 
у ньому враховані поправки, що надійшли до поперед
нього змісту під час його опрацювання в комітетах 
Верховної Ради. Зокрема, до запропонованого проекту 
Закону надійшли 134 зауваження та пропозиції від гро
мадських організацій, установ та громадян. Із них 28 вра
ховані повністю або частково. Програма визначає ос
новні напрями робіт, орієнтовні обсяги їх фінансуван
ня, організаційні та технічні завдання.

Д овідк ово. До розт аш ованих на пром исловому  
майданчику ЧАЕС ядерних установок та об’єктів, при
значених для поводження з радіоактивними відходами, 
що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать: 
перший, другий та третій блоки (головні корпуси); перше 
сховище відпрацьованого ядерного палива на основі тех
нології «мокрого» зберігання; тимчасові сховища рідких 
і твердих радіоактивних відходів. Зняттю з експлуата
ції підлягають також інші об’єкти загальностанційного 
призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні 
споруди, ставок-охолоджувач. На промисловому май
данчику ЧАЕС знаходиться 4-й зруйнований енергоблок 
(об’єкт «Укриття»), який за статусом є ядерно-небез
печним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганЬова- 
них радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються 
на об’єкті «Укриття», кваліфікуються як перетворення 
його на екологічнобезпечну систему.

Міністр МНС України Володимир Шандра 
наголосив на засіданні уряду, що при
йняття цього Закону дозволить затвер
дити єдиний документ щодо визначен
ня діяльності зі зняття з експлуатації 
ЧАЕС та перетворення об’єкта «Укрит
тя» на екологічнобезпечну систему і бю
джетного фінансування цієї діяльності
Блоки ЧАЕС та «Укриття» розташовані на одному 

промисловому майданчику, мають спільну інфраструк
туру, будівельні конструкції, системи електро-, водо- 
та теплопостачання, вентиляції, каналізації тощо. їх ек
сплуатацію здійснює персонал Державного спецпід- 
приємства «ЧАЕС». Для виконання робіт розроблені 
єдині регламентуючі документи. Ця діяльність нероз
ривно зв’язана, оскільки передбачає використання єди
ної інфраструктури, транспортної системи, системи по
водження з радіоактивними відходами тощо. Розмежу
вання робіт зі зняття з експлуатації блоків та перетво
рення об’єкта «Укриття» на екологічнобезпечну систему 
є практично неможливим.

Процес зняття ЧАЕС із експлуатації є досить три
валим, і відбуватиметься протягом кількох десятиліть,

а запропонована МНС Загальнодержавна програма ви
значає основні його етапи та необхідні заходи на най
ближчі 5 років. Виконання першочергових заходів за
безпечить припинення експлуатації блоків (підготов
чий етап до зняття з експлуатації) — етап, під час якого 
буде здійснено вилучення ядерного палива з блоків і пере
міщення його у сховище відпрацьованого ядерного па
лива, та побудовано безпечний конфайнмент об’єкта 
«Укриття».

Міністр МНС України Володимир Шандра 
також акцентував увагу на необхідності 
своєчасного фінансування програми ви
ведення ЧАЕС із експлуатації. Адже не- 
дофінансування запланованих першо
чергових заходів призведе до збільшен
ня тривалості етапу припинення експлуа
тації, і, як наслідок, до необхідності ви
ділення додаткових коштів на подальшу 
підтримку блоків Чорнобильської АЕС 
і об’єкта «Укриття» у безпечному стані, 
наголосив очільник МНС
Прийняття цього Закону вирішить і проблеми роз

витку міста Славутич, в якому проживають працівники 
ЧАЕС, а також об’єктів інфраструктури, що створю
ється для забезпечення зняття її з експлуатації. Зокрема, 
передбачається закінчення незавершеного будівницт
ва готельно-офісного комплексу міста та житлового 
будівництва, подальший розвиток міської інфраструк
тури. Реалізація Програми передбачає покращення умов 
для збереження кваліфікованих кадрів ЧАЕС, ство
рення нових робочих місць у Славутичі для працевлаш
тування персоналу, що вивільняється, забезпечення со
ціальних виплат і гарантій працівникам атомної станції.


