
"МИ ВДЯЧНІ ПЕРСОНАЛУ ЗА 
РОБОТУ, ЩО ї ї  ВИКОНУЮТЬ 

НА ПРОММАЙДАНЧИКУ ЧАЕС"

Чорнобильську станцію від
відала делегація палати 
представників Конгресу США 
на чолі з головою підкомітету 
з питань фінансування зару
біжних проектів Комітету з 
питань виділення бюджетних 
коштів Джеймса Колбі.

У поїздці делегацію супро
воджував Посол США в Укра
їні Джон Гербст

Напередодні чорнобильського візиту, в 
ході зустрічі з Головою Верховної Ради 
України Володимиром Литвиним, гості 
поряд з політичними проблемами обго
ворили деякі аспекти технічної допомоги 
нашій країні з боку США, зокрема пи
тання підвищення безпеки Чорнобильсь
кої АЕС. Тому робоча поїздка в 30-кіло- 
метрову зону і на станцію мала не про
сто ознайомлювальний характер, а вили
лась в заінтересований діалог між пред
ставниками країн-донорів Чорнобильсь
кого фонду "Укриття" і керівництвом 
підприємства, що організує виконання 
найбільших міжнародних проектів на 
Чорнобильському майданчику.

Гості відвідали місто Прип'ять, огля
довий павільйон об'єкта "Укриття", оз
найомилися з ходом виконання проек
тів SIP, спрямованих на перетворення 
"саркофагу" в екологічно безпечну си
стему і створенням з міжнародною тех
нічною допомогою об’єктів інфраструк
тури, необхідних для безпечного зняття 
ЧАЕС з експлуатації". У залі нарад про
мислово-опалювальної котельні (ПОК) 
з ними зустрілися генеральний дирек
тор станції Ігор Грамоткін і його заступ

ник - директор служби людських ресур
сів Андрій Шацман.

Під час бесіди пан Грамоткін відзначив, 
що споруджена з технічною допомогою 
ПОК - приклад найбільш вдалого вико
нання міжнародних проектів на майдан
чику ЧАЕС. З 1997 року проект будів
ництва фінансувався Міністерством енер
гетики США і Україною. Загальна вар
тість 30 мільйонів доларів США, четвер
ту частину становив український внесок. 
Гості мали можливість ознайомитися з 
роботою котельні. ПОК вже не перший 
рік забезпечує теплопостачання проми
слового майданчику після кінечної зу
пинки Чорнобильських енергоблоків, ви
робляє гарячу воду та пару для об’єктів, 
які забезпечують відповідне поводження 
з відпрацьованим ядерним паливом та ра
діоактивними відходами, для підтримки 
обладнання систем, які залишаються в 
експлуатації, а також для технологічних і 
адміністративних будинків та споруд.

Об'єкт має високу культуру вироб
ництва з сучасним технічним і техноло
гічним рівнем.

У бесіді з конгресменами були підня
ті проблеми, що виникли при здійснен

ні інших інвестиційних проектів - заво
ду з переробки рідких радіоактивних 
відходів, промислового комплексу зі 
збагаченням з твердими радіоактивними 
відходами, сховища відпрацьованого 
ядерного палива №2, які будуються за 
підтримки європейських країн.

Великий інтерес у американських го
стей викликала інформація про тендер
ні процедури по підготовчих роботах, 
пов'язаних зі спорудженням нового без
печного конфайнменту над "саркофа
гом", виконання проекту стабілізації бу
дівельних конструкцій. З ходом реаліза
ції цих програм їх ознайомили спеціалі
сти станції і директор групи управління 
проектом Чарлз Хогг.

Підбиваючи підсумки побаченого, ке
рівник делегації Джеймс Колбі в ін
терв'ю кореспонденту сказав: - Я радий, 
що ПОК виявився дуже успішним укра
їнсько-американським проектом. Це - 
приклад плідного використання наших 
спільних зусиль. Ми вдячні персоналу 
станції за роботу, яку виконують на 
проммайданчику ЧАЕС. Чорнобильська 
аварія - це трагедія для всього світу. І 
нині на результати роботи з подолання 
наслідків аварії ми дивимося з великою 
гордістю. 30-кілометрова зона перетво
рюється в безпечну на тривалі часи.

А ось кілька емоційних рядків із вра
жень Посла США в Україні Джона Герб- 
ста: - Вважаю, що роботи, що їх викону
ють тут, надзвичайно важливі. Я враже
ний якістю вашої роботи. Спасибі!..
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