
БЕЗПЕКА ЇМ ДО СНАГИ
На Чорнобильській АЕС черговий 30-річний ювілей
- Коли я в 1988 році 

прийшов працювати на 
ЧАЕС молодим фахів
цем, враження було таке, 
що беру участь в героїч
ній події, - згадує Є.Ле- 
бедєв. - Цей дух невід
кладності й важливості 
роботи, яка виконува
лась, зберігся в колекти
ві і сьогодні.

У 1975 році відділ по
чинав свою роботу як 
електрофізична лабора
торія. З того часу головні 
його завдання не поміня
лися. Колектив і сьогодні 
забезпечує виконання ви
мог, правил і стандартів 
державної системи облі
ку та контролю ядерних 
матеріалів, реалізацію си
стеми гарантій МАГАТЕ, 
інженерне супроводжен
ня процесів довготрива
лого зберігання теплови- 
діляючих збірок у части
ні контролю стану оболо
нок ТВЕЛів, інженерне 
супроводження з визна
чення якостей конструк
цій реакторних устано
вок.

Після закриття станції 
в 2000-у році об'єм робо
ти у відділі не поменшав, 
- говорить ЄЛебедєв. - У 
процесі скорочення ми 
підійшли до того критич
ного числа працівників, 
коли відсутність кожної 
людини веде до диском
форту в роботі. Вимоги 
до персоналу в нас висо-

Цього разу ювілей відзначає колектив відділу ядерної безпеки (ВЯБ).
Хто хоче працювати - шукає можливість, хто не хоче - шукає причи

ну. Колектив ВЯБ живе у відповідності до першої частини цього відомо
го висловлювання. Як відзначає начальник відділу Євген Лебедєв, ініціа
тива - головна відзначна риска персоналу відділу.

кі. І одне з них - повна 
взаємозамінність. Кож
ний зі співробітників 
відділу за відсутності 
свого колеги може вико
нати його завдання без 
втрати якості. Чисель
ність персоналу відділу - 
23 людини. Бажання 
працювати і підвищувати 
свою кваліфікацію є в 
рівній мірі як у ветера
нів, що працюють вже 
більш як 20 років, так і в 
молодих співробітників. 
Можна сміло сказати, що 
персонал нашого відділу 
відзначається досить ви
соким інтелектуальним 
потенціалом.

На третій всеукраїнсь
кій конференції з обліку і 
контролю ядерних мате
ріалів, яка відбулась не
щодавно, Чорнобильська 
АЕС отримала позитивну 
оцінку МАГАТЕ та 
Держкоматомрегулюван- 
ня. А базу даних палива, 
створену персоналом 
ВЯБ, було поставлено за 
приклад персоналу всіх 
ядерних установок Укра
їни. Ця база відповідає 
як вимогам державної 
системи обліку та кон
тролю використання 
ядерного палива, так і

вимогам МАГАТЕ, веде 
повну історію викори
стання ядерного палива 
на ЧАЕС. Аналогів такої 
бази в Україні немає.

Яскравим показником 
роботи відділу, за слова
ми його керівника, є 
здатність вирішувати

Робота з твелами

будь-які завдання. І напе
редодні ювілею бажаємо 
всьому колективу ВЯБ 
головного: не знижувати 
досягнутого рівня.
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