
2 6 КВІТНЯ -М ІЖ НАРОДНИЙ  
ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ 

РАДІАЦІЙНИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ
У  грудні 2003 року Гене

ральна Асамблея ООН при
вітала рішення Ради глав дер
жав СНД про проголошення 26 
квітня Міжнародним днем па
м'яті жертв радіаційних аварій 
і катастроф, а також заклика
ла всі держави —  члени ООН 
відзначати цей Міжнародний 
день та проводити у його рам
ках відповідні заходи.

26 квітня 1986 року Чорно
бильська А Е С  —  первісток 
атомної енергетики України, її 
гордість, стала символом най
більшої в історії людства техно
генної катастрофи. Потужний 
вибух, еквівалентний 500 хіро- 
сімським бомбам, змінив життя 
мільйонів людей. За даними 
М іжнародної програми В се
світньої організації охорони здо
ров'я, у ліквідації наслідків Чор
нобильської катастрофи брало 
участь 800 тис. чоловік і серед 
них —  весь персонал Чорно
бильської АЕС . Усього ж в Ук- 

р а їн і від Чорнобильської катас
т р о фи постраждало більше З 
м л н . чоловік, близько 90 тис. 
  переселено із забрудне

них територій.
Ліквідація наслідків аварії 

на Чорнобильській  А Е С  —  
інтернаціональний подвиг, сим
вол мужності і єднання людей 
перед лихом. На ліквідації було 
зад іяно  40 м ін істерств  і 
відомств колишнього Радянсь
кого Союзу. Лише вартість кон
сервації 4 енергоблока та буд
івництва об 'єкта  “Укриття” 
склала 6 млрд. доларів США.

Сьогодні Чорнобильська 
А ЕС  знову перша. Її першою із 
діючих А Е С  було зупинено до
строково. Вона першою іде 

нелегким шляхом вирішення 
соціальних проблем достроко
вого закриття, зняття з експлу
атації енергоблоків і продовжує 
ліквідовувати наслідки трагіч- 

н и х  подій 1986 року, головним 
з яких у свідомості мільйонів 

л ю дей є об’єкт “Укриття”.
Чорнобильську А ЕС  закри

то, але персонал підприємства 
виконує такі важливі завдання, 
як підтримання енергоблоків та 
об'єкта “Укриття” у безпечному 
стані, підготовка до зняття з ек
сплуатації, поводження з ядер
ним паливом та радіоактивни
ми відходами, перетворення 
"Укриття” на екологічно безпеч
ну систему. Самовіддана пра

ця колективу ДСП “Чорнобильсь
ка А Е С ” є гарантом ядерної та ра
д іа ц ій но ї безпеки зупинено ї 
станції. Адже на сьогоднішній 
день на промисловому майдан
чику Чорнобильської А Е С  знахо
диться 21 284 збірки з відпрацьо
ваним ядерним паливом, що ек
вівалентно повному завантажен
ню 13 реакторів РБМК. Четверта 
частина збірок знаходиться на 
енергоблоках, а решта —  у схо
вищі відпрацьованого ядерного 
палива №1. Для вивантаження 
всіх пасивних збірок необхідне ще 
одне сховище, будівництво якого 
розпочалось у 2001 році.

За час, що пройшов після 
авари, на станції накопичено де 
сятки тисяч кубічних метрів ра
діоактивних відходів, які потре
бують переробки та захоронен
ия. Зараз, у зв’язку з розгортан
ням будівельних робіт з перетво
рення “Укриття”, будівництвом 
об 'єкт ів  інф раструктури  для 
зняття Ч А Е С  з експлуатац ії, 
кількість радіоактивних відходів 
щорічно збільшується. Вирішен
ня проблеми поводження з рад
іоактивними відходами —  одна 
з найбільш актуальних проблем, 
що стоять перед підприємством 
сьогодні.

О крем е  м ісц е  серед  на 
прямків діяльності ДСП “Чорно
бильська А Е С ” займає експлуа
тація об’єкта “Укриття” та робо
ти з його перетворення на еко
логічно безпечну систему. Об’єкт 
“Укриття” залишається радіацій
но- та ядернонебезпечним. У 
ньому знаходиться біля 200 тонн 
ядерного палива та паливовміс- 
них матеріалів, максимальний 
рівень гамма-випромінювання 
всередині об’єкта і сьогодні скла

дає більше 3000 рентген на го
дину. Приведення об’єкта “Укрит
тя” до екологічно безпечного ста
ну —  стабілізація будівельних 
конструкцій, спорудження нової 
захисної оболонки, створення 
сучасних систем моніторингу та 
програм поводження з радіоак
тивною водою та пилом, розроб
ка технологій вилучення, а потім 
і саме вилучення паливовмісних 
матеріал ів та захоронення їх  
згідно з національними стандар
тами —  ось найважливіші зав
дання на майбутнє.

26 квітня виповнюється 18 
років з дня Чорнобильської катас
трофи. У цей день персонал ДСП 
ЧАЕС разом із усім народом Ук

раїни та міжнародною спільно
тою віддасть данину пам’яті і 
поваги учасникам л ікв ідац ії 
наслідків аварії' 86-го року.

Щорічно, у ніч з 25 на 26 
квітня, у Славутичі, біля мемо
ріалу Героям Чорнобиля, про
ходить “Ніч пам’яті”. У  00 го- 't  

дин 23 хвилини 26 квітня (1 г 2 3  
хв за московським часом) учас
ники заходу хвилиною мовчан
ня вшанують тих, хто віддав 
своє життя, приборкуючи атом
ну стихію, покладуть квіти та 
запалять свічки біля меморі
альних плит загиблих.

26 квітня, о 12.00, біля па
м ’ятника Прометею на Чорно
бильській А Е С  керівники галузі, 
підприємства, працівники Чор
нобильської А Е С , ветерани- 
енергетики, учасники ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС збе
руться на мітинг. В цей день бу
дуть покладені квіти до пам’ят
ника Прометею, до пам’ятних 
знаків загиблим на А ле ї Пам'
яті та до меморіальної дошки 
В.І.Ходемчуку, похованому під 
уламками 4 енергоблока.

Цими днями делегація пра
цівників ДСП Ч А ЕС  поїде на 
Полтавщину —  на могилу зас
тупника начальника електро- 
цеху 4 енергоблока О.Г.Леле- 
ченка, який ціною власного 
життя виконав свій професій
ний обов’язок у перші післяа- 
варійні дні, робітники Ч А ЕС  
також побувають у школі, яка 
носить його ім'я.

П редставники  Ч А Е С  
візьмуть участь у заходах, що 
пройдуть на Митинському кла
довищі в Москві, де поховані 
пожежники та прац івники 
ЧАЕС, які загинули від отрима

них в перші дні доз опромінен
ня. Згідно із спільним рішенням 
адм ін істрац ії Д СП  Ч А Е С  та 
профспілкового комітету буде 
надано матеріальну допомогу 
с ім ’ям загиблих працівників, 
донорам, а також учасникам 
ЛНА 2 категорії. Для цих цілей 
виділено біля 50 тисяч гривень 
з коштів господарчої діяльності 
підприємства.

В цей пам'ятний день ми 
схиляємо голову перед тими, 
хто виконав найвищий обов’я
зок перед рідною землею і на
родом —  зупинив переростан
ня Чорнобильської катастрофи 
у глобальний винищувальний 
смерч.


