
ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ ПОТРЕБУЄ УВАГИ
Нещодавно в Чорнобилі відбулося представлення но

вого начальника Державного департаменту -  Адміністра
ції зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) 
відселення Андрія Анатолійовича Сельського -  1970 
року народження, радіофізика, кандидата фізико-матема- 
тичних наук, доцента.

Керівників підприємств, які працюють на ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи, що зібралися в за
лі засідань Державного департаменту -  АЗВ і ЗБ(0)В, з 
новим очільником познайомив заступник міністра МНС 
України Володимир Холоша.

Після представлення відбулася конкретна ділова та 
принципова розмова, направлена на виконання Ком
плексної програми ліквідації наслідків Чорнобильсь
кої катастрофи і затвердженого Плану заходів зі знят
тя з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та пере
творення об'єкта "Укриття" на екологічнобезпечну си
стему на 2008-2012 роки. Особлива увага була зосере
джена на питаннях здачі й готовності до пуску в ек
сплуатацію систем інфраструктури комплексу "Век
тор", що дасть можливість забезпечити захоронения 
радіоактивних відходів низької та середньої активно
сті, які утворились внаслідок Чорнобильської ката

строфи. У даний час основні зусилля фахівців спрямо
вані на здійснення заходів щодо отримання ліцензій на 
експлуатацію Пускового комплексу першої черги ком
плексу "Вектор" та спеціально обладнаного приповерх
невого сховища твердих радіоактивних відходів, роз
робки й затвердження проекту другої черги комплексу 
"Вектор", сховища якого призначені для тривалого збе
рігання високоактивних та довгоіснуючих радіоактив
них відходів.

На нараді були розглянуті питання про технічне об
слуговування та безпечну експлуатацію спецоб'єктів із 
поводження з радіоактивними відходами, вдосконален
ня, збільшення постів контролю й підвищення точності 
радіаційно-дозиметричних вимірювань, виконання 
комплексу робіт, пов'язаних із веденням лісового гос
подарства, де основним акцентом є захист лісів від по
жеж, хвороб і шкідників, ремонт після зими автодоріг і 
будівель та багато інших питань життєдіяльності зони 
відчуження.

На нараді була також приділена увага на виконання ви
мог Закону України "Про правовий режим території, що 
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорно
бильської катастрофи" щодо повного, оперативного та 

об'єктивного інформування населення про 
екологічний стан у зонах відчуження і безу
мовного (обов'язкового) відселення.

Вважаємо, що спільними зусиллями ке
рівництва Державного департаменту та ін
ших урядових органів державного упра
вління, і в подальшому будуть впроваджені 
в дію заходи щодо суттєвого збільшення 
асигнувань на подолання наслідків Чорно
бильської катастрофи у зоні відчуження і 
зоні безумовного (обов'язкового) відселен
ня, у тому числі -  на збільшення мотивації 
працюючого в зоні відчуження персоналу.
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