ЯДЕРНІ
ВІДХОДИ
І ЧАЕС
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Вік
тор Балога зазначає, що Президент України
Віктор Ющенко не заявляв, про готовність
створити кладовище ядерних відходів на те
риторії Чорнобильської атомної електростан
ції, а доручив політично вивчити це питання.

Про це В. Балoгa сказав, виступаючи під час дня уря
ду з нагоди п'ятої річниці закриття ЧАЕС.
- Ви прекрасно розумієте, що він мав на увазі під
словом "політично", - сказав В.Балога, звертаючись до
народних депутатів.
Міністр нагадав про те, що в Україні діють три за
кони, які регламентують питання щодо порядку прийняття рішень про розміщення, проектування, будів
ництво ядерних установок, об'єктів, призначених для
поводження з радіоактивними відходами.
За словами В.Балоги, законом про поводження з ра
діоактивними відходами визначається компетенція
Верховної Ради у сфері поводження з радіоактивними

відходами. "Це визначено в компетенції Верховної Ра
ди, і такі припущення не міг робити Президент", - ска
зав Міністр.
"Президент сказав, що політично треба визначитись
органу, який відповідає за це", - підкреслив він.
Далі Віктор Балога заявив, що питання, пов'язані із
закриттям Чорнобильської атомної електростанції і
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ви
рішуватимуться, передусім, виходячи з проблем про
стих громадян.
"За фінансовими і технічними проблемами постійно
бачити живу людину. Саме в такому ключі й працюва
тиме уряд, МінНС та інші, причетні до вирішення про
блем, пов'язаних із закриттям ЧАЕС і ліквідацією нас
лідків Чорнобильської катастрофи в цілому", - сказав
Міністр.
Він зазначив, що рішення, які були прийняті Прези
дентом, урядом і Верховною Радою, пов'язані з виве
денням ЧАЕС з експлуатації, повного мірою не вико
нуються через те, що вони не забезпечені бюджетним
фінансуванням.

За словами В.Балоги, план здійснення заходів, на
об'єкті "Укриття" у перші роки його реалізації був ма
лопродуктивним, однак, за його словами, завдяки
втручанню уряду справу вдалося зрушити з місця і в
останні роки перейти до реальних робіт на будівельно
му майданчику ЧАЕС.
У нинішньому році, повідомив він, виконані роботи
із стабілізації конструкції об'єкта "Укриття", розробки
і встановлення комплексної системи моніторингу раді
аційного, сейсмічного контролю С ТІЙ КИ Х будівельних
конструкцій.

За повідомленнями "Інтерфакс-Україна"

