
КЕРУВАТИ -  ЗНАЧИТЬ ВІДПОВІДАТИ
Бесіда кореспондента «Вестника Чернобыля» з П рип'ятським  спеціальним проку

ро р ом  старшим радником  ю сти ц ії О лександром  Ш ЕЛУД ЬКО М .

— Олександре Федо
товичу, зовсім невипад
ково, що перші Укази 
нового Президента Укра
їни спрямовані на рішу
чу боротьбу зі злочин
ністю, яка загрожує не
залежності держави, бе
зпеці й інтересам грома
дян. Природньо, що це 
вимагає від правоохорон
них органів, прокуратури,

інших відповідних дер
жавних структур, гро
мадських організацій під
вищення ефективності їх 
діяльності, зміцнення пра
вопорядку на підпоряд
кованих їм територіях?

—: Дійсно, Указ Пре
зидента України «Про 
невідкладні заходи щодо 
посилення боротьби зі 
злочинністю» від 21 лип-

ня 1994 року, зважаючи 
на зміни, у гірший бік, в 
економічній сфері, соці
альних відносинах, — на
зріла необхідність. Немає 
рації переказувати зміст 
цього документа, назва 
якого говорить сама за 
себе. Я ж хотів би від
значити пункт 7 Указу,



згідно з яким керівників 
міністерств, інших цент
ральних органів держав
ної виконавчої влади, 
підприємств, установ та 
організацій усіх форм 
власності зобов'язані за
безпечити належний по
рядок в обліку та збере
женні матеріальних цін
ностей. Йдеться, як ви 
розумієте, про те, що по
садові особи, у першу че
ргу, відповідають за схо
ронність державного до
бра.

Д овідка. У зон і в ід 
чуження д ію ть: ВВС у 
складі 76 осіб, які пра
цю ю ть повахтово; спец- 
батальйон Управління 
охорони —  291 особа; 
ВПЧ-16 і ВПЧ-20 вклю 
чають у себе 250 осіб, 
які зд ійсню ю ть п о ж е ж 
ний нагляд за 30 км зо
ною ; 160 пож еж них з 
ВПЧ-2 і ВПЧ-17 о хо р о 
няють Чорнобильську 
АЕС.
— А що ж ми маємо 

у зоні відчуження, тери
торії за колючим дротом, 
радіаційно небезпечній?

— На перший погляд, 
необізнаній людині зда
валося б, що нашій слу-

жбі тут нічого робити, 
але це не так. 30-ти км 
зона потребує пильнішої 
уваги, ніж «чисті» тери
торії. Бо тут, відверто 
кажучи, на пальцях мо
жна перелічити організа
ції, де належним чином 
ведеться облік та збере
ження цінностей. Поса
дові ж особи значної кі
лькості зонних об’єктів 
віддають на відкуп пра
цівникам міліції питання 
схоронності державного 
майна. Так, наприклад, 
міркує і колишній голов
ний бухгалтер, тепер за
ступник генерального ди
ректора виробничого об’
єднання «Чорнобильська 
АЕС» Павлова Н. А.

Безвідповідальність ма
теріальних працівників, 
безконтрольність їх з бо
ку керівних осіб сприя
ють на цьому режимно
му атомному підприєм
стві численним зловжи
ванням, розбазарюванню 
державної власності на 
десятки-сотні мільйоні в
карбованців.

Навіть на виявлені не
гативні факти тут інколи 
реагують байдуже. Так, 
у заправників пального 
Скопича М. та Шульги В. 
була виявлена нестача,

про що знала бухгалте
рія, але термінових за
ходів своєчасно не вжи- 
ла . Шульга та Скопич 
спокійнісінько звільнились 
з роботи. Правда, Скопич 
відшкодував 20 млн. крб., 
а 63 млн. залишились 
так би мовити висіти у 
повітрі, бо Шульга ви
їхав за межі України.

Подібна халатність фі
нансових і керівних пра
цівників атомного під
приємства насторожує, 
поскільки дещо раніше 
тут прийомо - здавальни
ками нафтопродуктів Се- 
ледцовою О., Головою Е. 
і Даниленко М. були оп
рибутковані (одержані) 8 
цистерн бензину, нестача 
якого становила понад 
23, 5 т на суму близько 
9, 7 мли. крб. За даними 
перевірки прокуратури, 
договори з двома кладів- 
никами про матеріальну 
відповідальність були не
дійсними, бракувало дати 
про їх укладання. А з 
Даниленко — взагалі цей 
документ не оформлявся. 
Крім того, всі троє не 
були ознайомлені зі сво
їми обов'язками як мате

ріального працівника. 
Кримінальна справа за 
цими матеріалами не по
рушувалась, бо кладівни- 
ки добровільно погасили 
завдані підприємству 
збитки.

Або ще такий прик
лад. Підприємством теп
лових і електричних ме
реж НВО «Прип'ять» бу
ли подані до прокурату
ри матеріали, які форма
льно назвали актами до
кументальної ревізії про 
нестачу 270 т пального- 
на суму майже 828 млн. 
крб. Запитується: де був 
керівник, головний бух
галтер цього підприємст
ва, які випустили з поля 
зору важливу ділянку 
роботи, не контролювали 
підлеглих, порядок пере
дачі цінностей між, вах
тами, точне ведення до
кументації? Тут запису
валось все на «око».

Що ж, збитки наяву і 
ст. 136 КЗППу визначає 
порядок відшкодування 
втрат, спричинених пра
цівником, яка  зобов’язує 
вжити заходів до їх ко
мпенсації.

— Олександре Федо
товичу, чи все робиться

у зоні відчуження в на
прямку охорони приро-
дн?

— Далеко не все. Як
що говорити відверто, то 
ми перед природою зав
жди в боргу. Я думаю, 
що на сьогодні ліс—най
більше багатство в зоні 
відчуження. Та його не 
всі цінують.

Нещодавно прокурату
рою Київської області та 
спецпрокуратурою внесе
ні приписи, якими забо
роняється реалізувати 
деревину за межі зони. 
Та це мова про радіацій
ну безпеку. А якщо го
ворити про збереження 
лісів, тваринний світ? Ос
танні перевірки свідчать, 
що лісівники не зовсім 
додержуються природо
охоронного законодавст
ва. Хотілося б, щоб ад
міністрація державного 
лісового підприємства 
«Чорнобильліс» у цьому 
питанні  була більш ви
могливою. Тут є держа
вна охорона лісів, але 
ліс залишається не захи
щеним. У попередньому

номері "В Ч"  уже писа
лось про те, що триває 
хаотична вирубка ділової 
деревини, яку прудко 
сплавляють «партизансь- 
кими» стежками на «чи
сту» землю.

Чорнобильські Ліси за- 
хараіцені пошкодженими 
вітровою стихією та ми
нулорічними пожежами 
деревами, з часу аварії 
і дотепер вони регулярно 
завалюються промисло
вими, комунально-побуто
вими відходами, радіоак
тивним сміттям. Величе
зні куші різного метало
брухту, залишеного вій
ськовими після 1986 ро
ку. У Луб’янському ліс
ництві (лісничий М. По
пович), у к в а д р а т а х  
№№ 77 — 78, тягнуться 
на сотні метрів. Мине 
небагато часу і місцевий 
ліс стане - зонним звали
щем, якщо адміністра
цією «Чорнобильлісу» не 
будуть вжиті термінові 
заходи.
-  Гадаю, до цього 
має прилучитися і сані
тарно-епідеміологічна слу
жба, відділ охорони при
родного навколишнього



середовища НВО «При
п'ять»?.

— Так, але працівни
ки санепідемстанції зони 
відчуження не завжди 
принципово реагують на 
порушення санітарних 
правил як у сфері хар
чування, так і гігієни 
праці, відпочинку. Лише 
у першому кварталі по
точного року СЕС напра
влено 23 приписи органі
заціям НВО «Прип'ять», 
але відгукнулись на це 
менше половини поруш
ників санітарних норм. Та 
СЕС з цим змирилась, а 
перші керівники підроз
ділів об’єднання, зокре
ма, державного підпри
ємства торгівлі «Чорно
биль»,  ЖКУ,  ПТіЕМ,
«Ч орнобильводексплу- 
атації» теж мов у рот во
ди набрали. Це — не те 
мовчання, що золото.

Більш рішучу позицію 
мають зайняти керівники 
СЕС стосовно здійснення 
вимог Закону України
«Про правовий режим 
території, що зазнала
радіоактивного забруд
нення внаслідок Чорно
бильської катастрофи». 
Адже на наших очах зона

відчуження, включаючи й 
місто Чорнобиль, пере
творюється на місце не
законних звалищ сміття. 
Ліквідовувати їх покли
кані спецбригади (згідно 
із наказом генерального 
директора НВО «При
п'ять» № 81 від 11. 03. 
92 р. ), але керівники 
структурних підрозділів 
людей для цього не ви
діляють, мовляв, моя ха
та скраю. І в СЕС лише 
руками розводять.

Уже вкотре говориться 
про те, що на пункт за
хоронения «Буряківка» 
радіоактивні відходи тра
нспортуються в основно
му на відкритих ванта
жівках, а це, ясна річ, 
забруднює навколишнє 
середовище. На терито
рії цього ПЗРВ від до
щів. і талого снігу часто 
утворюються великі ра
діоактивні озера і небез
печна вода розноситься 
далеко від могильника.

Тут, як і торік, відсу
тні елементарні умови 
для дезактивації брудно
го транспорту. Очевидно, 
СЕС дуже поважає осо
бистий час керівництва 
СП «Комплекс», аби не

відволікати його на такі 
дрібниці, Але ж, як ві
домо, саме з дрібниць 
виростає велика біда.

— Олександре Федо
товичу, спецпрокуратура 
здійснює нагляд за пра
вильним застосуванням 
законів України в зоні 
відчуження, дотриманням 
їх службовими особами, 
фінансовими й іншими 
працівниками... А що 
говорять статистичні да
ні?

— З початку року пра
цівниками спецпрокурату- 
ри з метою усунення до
пущених порушень за
конності внесено 18 по
дань на ім'я керівних 
осіб, 8 протестів і 7 при
писів.

— Порушити справу— 
це ще не означає понес
ти відповідальність за 
скоєне. Остаточне слово 
за судом...

— Нами разом з від
ділом внутрішніх справ 
передано до суду 8 справ. 
У загальному числі зло
чинів таких, що кваліфі
куються як організована 
злочинність, немає.

Д овідка. У зон і в ід 
чуж ення під контролем 
трьох пунктів централі
зованої охорони знахо
диться близько 80 в ід 
селених будинків, понад 
180 об 'єктів  у м. При 
п 'яті, Ч орнобилі, вахто
вому селищ і Зелений 
Мис. Д ію ть 11 м іл іцей
ських постів і м арш ру
тів.
—і все ж просто по

рушень вистачає?
— Думається, з полі

пшенням економічної, со
ціальної обстановки в на
шій країні кількість зло
чинів, особливо «дріб
них», відпаде сама по со
бі.

Вів розмову 
Микола ПЕТРИЧЕНКО.

На ф ото (вгор і): стежка 
через кордони зони.


