
ВІДКРИТТЯ нового
ПІДПРИЄМСТВА

Володимир ЯРОШЕНКО, фото Тетяни ШЕВЧЕНКО
? 9 червня 2011 року у місті Славутичі відкрито комплекс з 
виробництва металевих бочок та залізобетонних контейнерів 
для зберігання радіоактивних відходів ЧАЕС

День 29 червня 2011 року видав
ся дощовим, але настрій учасників 
церемонії відкриття нового заводу в 
місті Славутичі Київської області 
від того не захмарився. Намилував
шись під час 3-годинної подорожі 
ретельно обробленими полями й 
лугами, численні представники 
мас-медіа розглядали заводські 
споруди та з нетерпінням чекали 
прибуття високих посадових осіб і 
урочистого моменту традиційного 
перерізання червоної стрічки на 
вході до виробничого приміщення. 
Чекати довелося недовго: ось вер
толіт МНС зайшов на посадку, і вже 
через кілька хвилин перед журналі
стами постали Міністр МНС Укра
їни Віктор Балога, Голова Пред
ставництва Європейської Комісії в 
Україні, Посол Європейської Комі
сії в Україні Жозе Мануель Пінту 
Тейшейра, голова Державного 
агентства з управління зоною від
чуження Володимир Холоша та ге
неральний директор ЧАЕС Ігор 
Грамоткін. Вони прибули, щоб від
крити комплекс з виробництва ме
талевих бочок та залізобетонних 
контейнерів для зберігання радіо
активних відходів Чорнобильської 
атомної електростанції.

Червона стрічка перерізана, 
символічний ключ від заводу пе

реданий, і високі гості оглядають 
підприємство. Скрізь чистота, по
рядок, чітка й зрозуміла техноло
гічна послідовність. Ось на спе
ціальних підставках стоїть опа
лубка для виливання бетонних 
блоків; а ось -  і самі блоки, чисті й 
гладенькі. Для їх транспортування 
тут же, в цеху, стоять великовагові 
вантажівки, а поруч із цехом з од
ного боку -  бетонний майданчик 
для автотранспорту, а з іншого -  
залізнична рампа. Це -  щоб виво
зити готову продукцію.

Втім, продукція заводу -  це не 
тільки залізобетонні контейнери, а 
ще й металеві бочки для зберігання 
радіоактивних відходів. Але ці боч
ки -  незвичайні. Вони виготовлені 
з нержавіючої сталі, зварені автома
тичним зварювальним пристроєм, 
відполіровані до дзеркального бли
ску і абсолютно герметичні.

Відповідаючи на запитання жур
налістів, Віктор Балога наголосив, 
що останнім часом пуск нових під
приємств, орієнтованих на подо
лання наслідків Чорнобильської 
катастрофи, стає приємною тради
цією. Ось і тепер, вводяться в ек
сплуатацію чергові виробничі по
тужності, які ще на крок наближа
ють нас до перетворення ЧАЕС на 
екологічно безпечну систему.

Міністр нагадав, що будівниц
тво комплексу профінансовано 
Європейською Комісією і викона
но в рамках "Програми TACIS 
із забезпечення ядерної безпе
ки". Загальна вартість проекту 
5 568 048, 00 евро. Україна вдячна 
Європі за цю допомогу.

Запуск комплексу стане важли
вим етапом у процесі зняття з ек
сплуатації ЧАЕС і дозволить за
безпечити створення, контейнерів 
для безпечного поводження з ра
діоактивними відходами (збір, 
транспортно-вантажні операції, 
збереження, переробка, транспор
тування і захоронения). Очікуєть
ся, що комплекс вироблятиме 
34 250 металевих бочок та 700 за
лізобетонних контейнерів на рік.

Під час імпровізованої прес-кон
ференції Віктор Балога і Жозе Ма
нуель Пінту Тейшейра розповіли, 
як відбувалася реалізація цього про
екту. Принагідно Віктор Балога за
певнив журналістів, що припинен
ня відвідань Зони відчуження вия
вилося прикрим непорозумінням, 
котре фактично вже владнане. 
Йдеться не про якісь надзвичайні 
обставини, а про звичайні проце
дурні питання, тому протягом най
ближчих тижнів становище буде 
нормалізоване, і всі бажаючі змо
жуть знову відвідувати Зону. "Од
нозначно це питання буде зняте за 
короткий час -  максимум місяць", -  
наголосив Міністр. Він також подя
кував пресі за підтримку, яку вона 
надає, висвітлюючи це питання.


