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Нещодавно в Чорнобилі відбулося засідання Колегії 
Державного департаменту -  Адміністрації зони відчуження 
і зони безумовного (обов'язкового) відселення. На порядок 
денний виносилися результати роботи підприємств зони 
відчуження. Зокрема, були заслухані доповіді керівників 
з найбільш гострих питань, які так чи інакше стосуються 
радіаційної та екологічної безпеки

Першими доповідали представники 
Чорнобильської АЕС, роботу яких 
особливо позитивно оцінив голова Ко
легії Андрій Сельський. За їхніми дани
ми, протягом останнього часу було здій
снено низку найважливіших заходів і 
проектів, зокрема: звільнено від палива 
активну зону реакторної установки № З, 
чим завершено звільнення активних зон 
усіх реакторних установок від ядерного 
палива, подовжено термін дії ліцензії на 
експлуатацію установки Сховища від

працьованого ядерного палива. У при
сутності Міністра МНС України Воло
димира Шандри шостого листопада був 
підписаний Акт Державної комісії з 
прийняття робіт у рамках проекту "Ста
білізація будівельних конструкцій 
об'єкта "Укриття". Виконання такого 
складного комплексу робіт на об'єкті 
стало можливим завдяки фінансовій 
підтримці міжнародної спільноти. На 
його реалізацію було виділено близько 
400 млн. гривень.

Також варто відзначити суттєве по
кращення ситуації щодо реалізації ін
ших основних міжнародних проектів з 
будівництва інфраструктури для зняття 
з експлуатації зупинених енергоблоків 
та перетворення об'єкта "Укриття" на 
екологічно безпечну систему.

Далі про результати виконаних робіт 
доповіли керівники ДСП "Комплекс". 
Вони повідомили, що у сфері пово
дження з радіоактивними відходами ре
алізовано безпечну експлуатацію та 
технічне обслуговування 19 спецоб'єк- 
тів. Захоронено 17 305, 5м3 радіоактив
них відходів, як результат -  покращен
ня екологічного стану. Дезактивовано 
565, 6 тонни обладнання й матеріалів та 
7, 55 тонни спецодягу й білизни.

Стабілізації радіоекологічної обста
новки сприяють лісові масиви. Останні 
виступають своєрідним бар’єром запобі
гання винесенню радіонуклідів за межі їх 
первинного розповсюдження. Керівник 
Державного підприємства "Чорно

бильська пуща" доповів, що у лісовій зоні 
проводиться постійний контроль. За да
ними нового проекту лісовпорядкування, 
лісові масиви займають близько 150 тис. 
гектарів. Підприємством ліквідовано за
харащеність на площі 530 гектарів та по
саджено лісу на площі 51, 1 га. Залишаєть
ся проблемним проведення в повному об
сязі лісівничих заходів у десятикіломе
тровій зоні через високий рівень радіоак
тивного забруднення, а також відсутність 
необхідних захисних засобів та техніки.

Насамкінець із доповіддю виступили 
керівники Державного підприємства 
"Екоцентр". За їхніми даними, з метою 
запобігання поширенню радіаційного 
забруднення за межі зони відчуження, 
проводиться радіаційно-дозиметричний 
контроль основних об'єктів і транспор
ту. За 2008 рік через контрольно-пропу
скні пункти проїхало понад 47 тисяч 
одиниць транспортних засобів, з них 
затримано й відправлено на пункт сані
тарної обробки 71 автомобіль.


