
ЄБРР Й НАДАЛІ ФІНАНСУВАТИМЕ 
ПРОГРАМИ ЧАЕС

Свій намір із цього приводу делегація Європейсь
кого банку реконструкції та розвитку не на словах 
підтвердила у ході зустрічі (1-го лютого нинішнього 
року) Міністра МНС Володимира Шандри та віце- 
президента ЄБРР Хорста Райхенбаха. Крім цього, 
сторони обговорили подальшу стратегію з питань 
ефективної реалізації проектів, що виконуються на 
проммайданчику Чорнобильської АЕС. Це, зокрема, 
спорудження нового безпечного конфайнменту 
(НБК) і закінчення будівництва сховища відпрацьо
ваного ядерного палива (СВЯП-2).

Для України спорудження НБК на четвертому 
енергоблоці, який у народі вже встигли охрестити 
"Саркофагом-2" -  реальна можливість убезпечити се
бе та сусідів від імовірної нової катастрофи. За 21 рік, 
приборканий у свій час "мирний атом", через проір
жавілий дах знову може показати свій далеко не мир
ний характер. І хоча там проводилися ремонтні робо
ти, однак найнебезпечнішу для людини ділянку "Ук
риття" через високий радіаційний фон довелось обій
ти. Нині цю покрівлю конче необхідно зняти та замі
нити новою. Попередньо мова йде про демонтаж і

монтаж легкої покрівлі площею близько 500 квадрат
них метрів. Зробити це не так-то просто. Бо проводи
ти монтажно-будівельні роботи безпосередньо над 
зруйнованим вибухом (у квітні 1986 року) ядерним 
реактором навіть через два десятки років - питання не 
з простих. Ділянка даху, що потребує термінового ре
монту, загрожує людському здоров'ю досить небез
печними радіаційними полями. Тож самотужки, у 
стислі терміни, перетворити нині існуюче небезпечне 
"Укриття" в екологічно безпечну систему, Україна не 
в змозі. Участь у цій справі європейської спільноти -  
реально дає можливість упоратись із проблемою.

На сьогодні українська сторона практично заверши
ла перший етап робіт за програмою "Стабілізація". Ро
бота з виконання всіх восьми заходів цієї програми ви
соко оцінена Європейським банком реконструкції, та 
розвитку. Як результат схвалення успіхів — підтвер
дження подальшої фінансової підтримки. Під час зга
даної зустрічі генеральний директор ДСП "ЧАЕС" Ігор 
Грамоткін та директор Департаменту з питань ядерної 
безпеки ЄБРР Вінс Новак підписали Доповнення до 
Угоди про Грант-006 щодо "Фінансування діяльності 
Групи управління проектами Плану заходів Укриття".

Крім цього, за інформацією прес-служби МНС, Во
лодимир Шандра та Хорст Райхенбах досягли повно
го взаєморозуміння з питань термінів виконання ро
біт по будівництву об'єктів на проммайданчику 
ЧАЕС, передбачених відповідними контрактами. В 
досягненні консенсусу із цього питання, наголошує 
прес-служба МНС, враховувались інтереси України, 
але в рамках міжнародних норм.

Насамкінець, на зустрічі Хорст Райхенбах висловив 
нашій стороні запевнення щодо подальшої підтримки 
ЄБРР ходу ефективної реалізації завдань, які стоять 
перед Україною стосовно процесів перетворення 
об’єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему.


