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Днями у Міністерстві України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
відбулася прес-конференція за підсумками засідання 
робочої групи Спільного комітету "Україна -  
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)"

Нагадаємо, що ця група працює під 
співголовуванням очільника М Н С Ук
раїни Володимира Шандри і директора 
Департаменту ядерної безпеки Є Б РР  
Вінса Новака. Сторони розглянули стан 
виконання міжнародних проектів щодо 
зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" 
на екологічнобезпечну систему, адміні
стратором коштів яких є Банк. Також 
був детально обговорений стан вико
нання проектів Плану здійснення захо
дів на об'єкті "Укриття" та будівництва 
нового безпечного конфайнменту 
ЧАЕС, проектів Рахунку ядерної без
пеки, зокрема, будівництва сховища 
відпрацьованого ядерного палива 
(С В Я П-2) та заводу з переробки рід
ких радіоактивних відходів (ЗП Р Р В ).

Міністр М НС України Володимир 
Шандра повідомив журналістам про схва
лення Урядом нашої держави Концепції

Кодексу цивільного захисту України, роз
робленої МНС. За його словами, проект 
Кодексу вже розісланий до міністерств і 
відомств, а також місцевих органів влади 
для погодження. "Наше першочергове 
завдання, -  підкреслив Міністр, -  сфор
мувати чітку систему з абсолютною 
ясністю, хто за що відповідає і хто кому 
підпорядковується в разі надзвичайних 
ситуацій. Після узгодження ми подамо 
проект на розгляд Верховної Ради".

За словами очільника МНС, зустріч 
на високому рівні, яка відбулася, знаме
нує завершення надзвичайно важливого 
етапу стабілізації конструкції об'єкта 
"Укриття". Він здійснювався у тісному й 
плідному співробітництві з Є Б Р Р  і 
створив передумови для зниження ри
зику пошкодження об'єкта, як мінімум, 
на 15 років. Міністр нагадав, що фінан
сування стабілізаційних заходів (близь
ко 400 млн. гри.) здійснювалося з Чор

нобильського фонду "Укриття", розпо
рядником коштів якого є Європейський 
банк реконструкції та розвитку

Володимир Ш андра висловив упев
неність, що проектування й спору
дження конфайнменту для 4-го енер
гоблоку Чорнобильської АЕС будуть 
виконуватися за узгодженим граф і
ком. За його словами, проектні роботи 
повинні завершитися в червні-липні 
2009 року. Проте вже зараз ведеться 
підготовка до будівництва, зокрема, 
очищаються території, де будуть роз
міщені майданчики для об 'єкта "Ук
риття". Міністр підкреслив: як тільки 
буде готовий проект, одразу ж поч
нуться будівельні роботи.

Відповідаючи на численні запитан
ня журналістів, керівник Міністерства 
був, як завжди, компетентним, відвер
тим і лаконічним. Так, він запевнив 
присутніх, що світова економічна кри
за не вилине на фінансування будів
ництва захисного укриття над четвер
тим енергоблоком ЧАЕС. Причому 
М НС виступило з ініціативою -  метал 
та інші будівельні матеріали для будів
ництва конфайнменту потрібно заку
повувати у вітчизняних виробників. 
Звичайно, не в перших-ліпших, а лише 
в найкращих, які здатні поставити про
дукцію в зазначені терміни, за се- 
редньоринковими цінами і при цьому 
гарантувати її високу якість.


