
ДНЯМИ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ РЯТУВАЛИ ЛЮДЕЙ,

ЯРИНА МАШАГІРОВА

Територія та об'єкти Чорнобильської зони відчуження 
й досі залишаються одними із найбільш потенційно 
небезпечних. Адже надзвичайна ситуація на ЧАЕС може 
загрожувати не лише Україні, а й світу. Тому, коли днями 
в Чорнобилі о 6 годині 15 хвилин прозвучав для керівників 
підприємств, установ та організацій сигнал оповіщення 
про збір -  усі зрозуміли, що зараз матимуть справу 
із загрозою. Якою саме? Про це стало відомо пізніше

Навчені гірким досвідом ліквідації 
аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 
році, керівники всіх рангів підприємств 
зони постійно опікуються питаннями 
цивільного захисту персоналу та об'єк
тів, не шкодуючи для цього ні часу, ні 
фінансового та матеріально-технічного 
забезпечення. Всі розуміють, що безпека 
людини -  понад усе. Відтак раз на рік, 
на початку осінньо-зимового сезону, в 
зоні відчуження проводяться штабні 
тренування з цивільного захисту, на 
яких відшліфовуються методи проти
стояння в разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій.

-  Це своєрідна інтелектуальна дуель 
між двома сторонами, -  пояснює до
цільність проведення таких тренувань 
член Штабу з ліквідації надзвичайної 
ситуації в зоні відчуження, він же за
ступник директора Державного спеціа
лізованого підприємства (ДСП) 
"РУЗОД" (регіональне управління з 
забезпечення організації діяльності 
МНС України) з питань інформації Ва
силь Махно. -  Перша (керівництво де
партаменту Адміністрації зони відчу
ження) -  оголошує учасникам сценарій 
імовірної надзвичайної ситуації та ста
вить перед ними завдання щодо негай
ного її усунення. Друга (керівники під
приємств, установ та організацій зони 
відчуження) -  озвучує перелік заходів, 
які необхідно здійснити, щоб вирішити

дану проблему. Крім ось таких щоріч
них командно-штабних тренувань, раз 
на три роки проводяться практичні нав
чання із використанням технічних засо
бів та спеціального спорядження. 
Останнє відбулося у 2006 році.

Цьогорічне командно-штабне трену
вання проходило в три етапи та передба
чало інтелектуальну дуель за чотирнад
цятьма сценаріями ймовірних надзви
чайних ситуацій в зоні відчуження. У 
всіх випадках мова йшла про порятунок 
людей від різноманітних загроз. Перед 
начальником Державного департамен
ту -  Адміністрації зони відчуження Ан
дрієм Сельським "честь мундира" захи
щали 22 керівники підприємств, уста
нов та організацій, що працюють у зоні 
відчуження. Вісім із загальної кількості 
підпорядковані безпосередньо МНС 
України, решта -  належать іншим 
структурам (МОЗ, МВС тощо).

Перший етап тренувань якраз і роз
почався із сигналу оповіщення (о 6 го
дині 15 хвилин ранку) про навчальний 
збір. Після збору учасників начальник 
Державного департаменту Андрій 
Сельський перевірив терміни прибуття, 
форму одягу, засоби індивідуального за
хисту й готовність до подальших дій. 
Крім того, керівники склали підсумкові 
іспити з питань цивільного захисту.

На другому етапі командно-штабного 
тренування були проведені учбово-

практичні заняття з питань радіаційної 
розвідки, рятування людей на водних 
об'єктах, у т. ч. в осінньо-зимовий період 
та застосування спеціальної пожежно- 
рятувальної техніки. В ході проведення 
етапу начальник Державного департа
менту зауважив присутнім, що незва
жаючи на деякі позитивні зрушення за 
останній рік, питання матеріально-тех
нічного дооснащення та оновлення спе
ціальних приладів і техніки є ще незадо
вільним і потребують відчутного збіль
шення фінансування.

У ході третього етапу були від
працьовані відповідні рішення щодо 
протистояння можливим надзвичай
ним ситуаціям у зоні відчуження, в то

му числі пов'язаним з радіаційною 
загрозою, розливом ртуті, захворюван
нями на небезпечні інфекції, складни
ми погодними умовами зимового пе
ріоду, повені тощо.

У цілому за підсумками навчання 
кращими були визнані представники 
цивільного захисту ДСП "Комплекс", 
ДСП "РУЗОД", Спеціалізованої меди- 
ко-санітарної частини (СМСЧ)-16, ДП 
"Чорнобильсервіс", Державного спеціа
лізованого комплексного водоохорон
ного підприємства (ДСКВІІ) "Чорно- 
бильводексплуатація", Чорнобильсько
го управління ГУ МНС України в 
Київській області, Інститут проблем 
безпеки АЕС НАНУ.


