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САМ ОПОСЕЛЕНЦІВ  
НАПРИЗВОЛЯЩ Е НЕ КИНУТО

За українськиими законами вкла
дати бюджетні кошти у відновлен
ня та розвиток інфраструктури зо
ни відчуження не дозволяється, 
оскільки на цих територіях, після 
аварії на ЧАЕС, постійне проживан
ня людини вважається небезпечним. 
Однак попри офіційну заборону, 
постійно проживаючі у зоні є. 
Про те, як живеться їм у статусі від
людників і піде мова з керівником 
Державного департаменту — Адмі
ністрації зони відчуження і зони 
безумовного (обов’язкового) від- 
селення МНС України Андрієм 
Сельським

На сьогодні, за'офіційною статистикой, тих, хто само
вільно повернувся після відселення на терени малої 
батьківщини для постійного проживання, нарахо
вується близько 300 осіб. Це переважно люди похило
го віку, котрі у свій час на благо суспільства віддали 
найкращі власні роки та здоров’я, а нині потребують 
особливої уваги й турботи.

—  Андрію Анатолійовичу, безумовно, вибір відлюд
ницького способу життя цією категорією людей  —  не 
найкращий, однак і небезпідставний. Зрозумілою є й по
зиція держави щодо марнотрацтва коштів для віднов
лення інфраструктури зони. Невже у  цьому замкнено
му колі немає якогось компромісу?

—  Звичайно є. Самопоселенців напризволяще не 
кинуто. Ними опікуються і Державний департамент — 
Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обо
в’язкового) відселення МНС України, і підприємства
ми зони відчуження, і Іванківська РДА та інші устано
ви. Безпосередньо забезпечують життєдіяльність осіб, 
які самочинно повернулися після евакуації до зони 
відчуження підприємства МНС, зокрема ті, що там 
знаходяться. Приміром, ДП «Чорнобильський радіо
логічний центр» здійснює згідно з регламентом дози
метричний контроль продуктів харчування, присадиб
них ділянок та індивідуальний контроль громадян. 
Щокварталу надає транспорт для поїздки самопосе
ленців села Нові Шепеличі у емт Іванків для вирішен
ня особистих питань. ДСП «РУЗО Д» здійснює за
гальну організацію та координацію по наданню послуг. 
Крім цього, проводить обстеження умов проживання 
та визначає потреби людей у різних сферах життєза
безпечення по кожному населеному пункту (торгівля, 
зв’язок, транспорт, медичне обслуговування, забезпе
чення дровами тощо) та надає з цього приводу інфор
мацію відповідним підприємствам. Скажімо, ДП «Чор- 
нобильводексплуатація» здійснює технічне обслуго
вування колодязів загального користування, надає 
транспортні послуги згідно з графіком. ДП «Спецбуд- 
компанія» відповідає за утримання доріг, які ведуть 
до населених пунктів, де проживають самопоселенці 
та надає ритуальні послуги. За ДП «Чорнобильська 
пуща» закріплено забезпечення дровами для опален
ня у холодну пору року осель мешканців, які прожива
ють у всіх населених пунктах зони відчуження згідно 
із заявками та надання транспортних послуг згідно 
з графіком. На ДП «Чорнобильсервіс» покладено за
безпечення самопоселенців радіотелефонним зв’язком,

забезпечення доставки дров жителям м. Чорнобиля з міс
ця їх заготовки до місця проживання, надання транс
портних послуг згідно з графіком, надання ритуальних 
послуг.

—  Все це якось узагальнено. Чи маєте конкретні прик
лади по зробленому?

— Будь ласка. Почну з того, що протягом 2006— 
2007 років нашими працівниками була проведена пас
портизація кожного подвір’я самопоселенців та складено 
«Книгу обліку жителів зони відчуження». Крім цього, 
з ’ясовано проблеми й потреби мешканців. Основною 
з проблем для цих людей є збереження обсягу послуг 
з життєзабезпечення, що надаються нашим Держде
партаментом, підприємствами зони відчуження й Іван- 
ківською й Поліською РДА та іншими установами. 
Тобто, як я зазначав вище, мова йде про медичне та тор
говельне обслуговування, послуги зв’язку, забезпечен
ня питною водою, утримання й ремонт доріг, транс
порт для вирішення соціально-побутових питань тощо. 
Тепер з цього приводу більш конкретно:

Медичне обслуговування.
Для надання медичної допомоги жителям у с. Опа- 

чичі та с. Паришів діють два медичних пункти, які об
слуговують, окрім цих мешканців, ще й людей з при
леглих сіл. Протягом звітного періоду проведено 61 ме
дичне обстеження і амбулаторні прийоми жителів. Та
кож є періодичний виїзд бригад лікарів медико-сані- 
тарної частини № 16 МОЗ в села з метою обстеження 
жителів у місцях їх проживання. Здійснено 9 виїздів 
швидкої допомоги. Проліковано за методом «стаціо
нар вдома» одну особу. Медикаментами, в разі надання 
медичної допомоги, самопоселенці забезпечуються без
платно.

Торговельне обслуговування.
Щ отижня два приватні підприємці доставляють 

для жителів продукти харчування та товари повсяк
денного Попиту.

Надання послуг зв’язку.
Для забезпечення жителів зв ’язком у 10 селах, 

де вони проживають, встановлені станції радіотеле
фонного зв’язку мережі «Алтай» для колективного ко
ристування. Послуги зв’язку для жителів сіл зони 
відчуження надаються безплатно.

Утримання і ремонт доріг.
Це й поточні ремонти та обслуговування доріг, що ве

дуть до місць проживання самопоселенців. І їх очистка 
від снігових заметів.

Транспортні послуги.
Вони надаються підприємствами зони відчуження 

згаданій категорії людей для вирішення різних со
ціально-побутових питань та відвідування церкви 
у м. Чорнобилі на релігійні свята. Крім того, у поми
нальні дні (квітень-травень) традиційно відбуваються 
масові відвідування зони відчуження колишніми жи
телями. На цей час впроваджується спрощена система 
відвідування зони відчуження. Також проводяться за
ходи щодо приведення в порядок кладовищ, пам’ят
ників, місць масового відвідування на всій території 
зони відчуження.

Завдяки наданню транспортних послуг для самопо
селенців регулярно здійснюється доставка пенсій і суб
сидій, передбачених законодавством. А ще жителі сіл 
зони відчуження безоплатно забезпечуються дровами. 
На їх прохання у першому кварталі 2008 року завезено 
40 куб. м дров. Забезпечують самопоселенців і скрап
леним газом.

Питна вода.
Із початку нинішнього року підприємством «Чор- 

нобильводексплуатація», яке займається обстеженням 
та ремонтом колодязів, проведені ревізія насоса та про
качка свердловини у с. Нові Шепеличі. Планувалися

ще й певні роботи з обслуговування колодязів загаль
ного користування, але через відсутність небюджетних 
надходжень їх довелося відкласти.

—  Пройшло вже чимало часу відлюдницького прожи
вання самопоселенців. Чи виявив хтось із них бажання 
виїхати із зони відчуження, і чи ведеться у  цьому на
прямку робота?

—  Певні зрушення з даного питання є. Почну з того, 
що працівниками ВРЗГ та «РУЗОД» проведено опи
тування самопоселенців, які проживають в селах зони 
відчуження і не отримали житло по евакуації, але нині 
хотіли б переселитися на чисті території. Бажаючих 
внесли в список, який направлено до МНС України, 
в Київську ОДА та Іванківську РДА. Більше того, за ін
формацією Головного управління МНС України в Київ
ській області ще у 2006 році було придбано житло 
в емт Княжичі Броварського району та с. Бишів Ма- 
карівського району й передано для розподілу в Київ
ську ОДА. У листопаді 2007 року КОДА було виділе
но квартири для 40 осіб, які не отримали житло по ева
куації та зареєстровані в сільрадах Іванківської і По
ліської РДА. Для цих самопоселенців житло надано 
в 63-квартирному будинку в с. Бишів Макарівського 
району по вул. Київській.

Відділом по роботі зі зверненнями громадян та само- 
поселенцями у листопаді 2007 року було замовлено 
транспорт для поїздки жителів населених пунктів зо
ни відчуження, яким виділено житло до Іванківської 
РДА та здійснено їх супровід на церемонію вручення 
оглядових ордерів до Бишівської сільради.

Спільно з головами Горностайпільської, Страхолісь- 
кої та Сукачівської сільрад проводилася робота по під
готовці документів самопоселенців, необхідних для отри
мання постійних ордерів та прописки за новим місцем 
проживання.

У січні 2008 року працівниками відділу організована 
поїздка за маршрутом Чорнобиль — Іванків — Бишів 
та у зворотньому напрямку. Ціль поїздки — отримання 
постійних ордерів на проживання у новому будинку. 
А в березні організована ще одна поїздка за маршру
том Чорнобиль — Бишів — Чорнобиль для підключен
ня газу до квартир колишніх жителів зони відчуження.

Оскільки новосели — це люди похилого віку, у поїзд
ках їх обов’язково супроводжують працівники під
приємств, що опікуються питаннями самопоселенців.

—  Дякую за розмову.


