
ВИЗНАЧЕННЯ, АЛЕ НАСКІЛЬКИ 
ВОНО ОСТАТОЧНЕ...

Метою заходу було обговорення питання нро стан 
реалізації проектів, ідо пов'язані із зняттям ЧАЕС з ек
сплуатації та планів реальних дій на об'єкті "Укриття".

У засіданні брали участь голова Державного комітету 
ядерного регулювання в Україні Олена Николайчук, го
лова профільного комітету Верховної Ради Геннадій 
Руденко, народні депутати України, посадовці Кабінету 
Міністрів, Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи, Міністерства палива та 
енергетики України, Міністерства іноземних справ Ук
раїни, Міністерства охорони здоров’я України, інших 
державних органів, керівники Чорнобильської АЕС.

Як підкреслив Геннадій Руденко напередодні парла
ментських виборів набувають гострого політичного 
звучання, через це в основі завдань, які поставлені пе
ред завсідниками наради, - виокреслити, в чому вия
вляється реальна небезпека процесів, які проходять на 
ЧАЕС, а що - не більш, як передвиборні ігри та спеку
ляції навколо станційної проблеми.

Особливу занепокоєність учасників засідання поста
ла проблема затримки термінів будівництва та здачі в 
експлуатацію схрону відпрацьованого ядерного палива 
СВЯП-2, заводу по переробці рідких радіоактивних 
відходів і промислового комплексу з переробки твер
дих РАО. Названі об'єкти являються основними для 
початку зняття ЧАЕС з експлуатації. Необхідність як 
найшвидшого вивантаження палива із реактора 
третього блоку обумовлена також наближенням почат
ку термінів будівництва нового безпечного конфайн- 
менту над зруйнованим четвертим блоком ЧАЕС. З 
уточненням неречислених вище обставин і почала свій 
виступ пані Николайчук.

- Останній раз із цього питання ми збиралися 7-го 
квітня поточного року. Свого часу питання передачі 
ЧАЕС з підлеглості Мінпаливенерго у підпорядкуван
ня М НС було достатньо дискусійним, до цього ж запе
речливі аргументи були досить серйозними. Аргумен
том "за" була обіцянка створити у межах М НС інтегро
вану систему, що мала вирішувати всі проблеми, 
пов'язані зі зняттям з експлуатації та поводженням з 
РАО. Що мене лякає? Я не бачу кроків міністерства на 
цьому шляху, я не знаю чи є у нього своя політика у 
цьому напрямі. Що робить М НС? Які кризисні обста
вини у виконанні цих завдань убачаєте? Що задіяно 
аби подолати проблеми? Про все оце хотілося б знати.

Якщо ж питання передачі станції від однієї устано
ви до іншої не стосуються, зрозуміло, рівня компетен
ції керівництва станції, що підкреслив у своєму слові 
голова Держдепартаменту - Адміністрації зони відчу
ження Сергій Парашин, то безпосередні процеси знят-
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тя з експлуатації знаходяться під неусипним контро
лем і генерального директора та його заступників. У 
своєму виступі генеральний директор ЧАЕС Ігор Гра- 
моткін повідомив, що керівництво станції провело ряд 
перемовин з продовження робіт зі спорудження 
С В ЯП-2 з компанією "Framatom", розробило ряд про
позицій по поводженню з негерметичним та сильно 
ушкодженим паливом, також уклало угоду з російсь
кою стороною нро повернення на переопрацювання 
"свіжого" дефективного палива, яке на сьогодні збері
гається на ЧАЕС.

- Сьогоднішня колегія, - продовжив Ігор Грамоткін,
- може відображувати роботу тільки за два місяці, за 
яких ЧАЕС працювала у складі МНС. Проблеми, що 
нагромадилися протягом п’яти років експлуатації, не 
можуть виступати, як докір для нас. З  усякого боку це
- несправедливо. Давайте розбиратися з кожного вине
сеного питання окремо.

- Ігор Грамоткін зазначив роботи, які були проведе
ні згідно планового графіка, при цьому окреслив інші 
напрями діяльності, чим підкреслив ймовірні виконан
ня обсягів впроводжуваних заходів та їх повну співвід
носність регламентуючих документів.

Важливим напрямком діяльності станції у цей пе
ріод Ігор Грамоткін уважає наступне: перепрацьовані 
та віддані до органів державної влади проект Закону 
України про Загальнодержавну програму зняття з ек
сплуатації Чорнобильської АЕС, переобрудку об'єкта 
"Укриття" в екологічно безпечну систему, також впро
вадження і комплексної програми зняття ЧАЕС з ек
сплуатації.

Ігор Іванович підкреслив, що велася активна робота 
з М НС відносно назви документів. Однак, на жаль, 
станції довелося направити цілий ряд документів на 
переогляд й повторні експертизи у різні міністерства й 
установи - у зв'язку зі зміною керівництва МНС, що 
також "відшукує" час у часі.

- На ЧАЕС розуміють необхідність звільнення бло
ків від палива до вересня 2007 року, себто, до початку 
робіт по Н БК. Згідно цього нами відпрацьовано тех
нічне рішення про відновлення перевезень ТВК у 
схрони відпрацьованого ядерного палива.

Засим, Генеральний директор повідомив, що адміні
страція станції не спала, коли компанія "Framatom" на
решті поновить призупинені роботи па зведенні 
СВЯП-2, тим більше - коли їх завершить.

Завсідники наради також наголосили на тому, що. не 
дивлячись на цілий ряд об'єктивних перешкод, з яки
ми доводиться зіштовхуватися працівникам ЧАЕС з її 
зняттям з експлуатації, набули більш інтенсивного та 
системного характеру.

Загалом, позиція учасників засідання визначилася 
достатньо жорсткою, конкретно, діловою себто, що у 
свою чергу відзначив член профільного комітету ВР, 
народний депутат Юрій Соломатін.

- Вперше можна сказати, що керівництво ЧАЕС зай
няло державницьку позицію - навзамін позиції дер
жавного підлабузництва.

... Нарада, ніби-то, як нарада, але наскільки продук
тивна - покаже час.
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