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Завершення надзвичайно важливого етапу в стабілізації 
конструкції "Укриття" на четвертому реакторі Ч А ЕС  не 
залишилося поза увагою Міністра М НС України Володимира 
Шандри та вітчизняних ЗМІ. Про цю подію повідомлялося 
в попередньому номері "Вісника Чорнобиля" як, до речі, й про 
те, що у журналістів під час відвідин станції з'явилося чимало 
запитань, на які Володимир Ш андра дав вичерпну відповідь. 
Найцікавіші моменти спілкування ми пропонуємо вашій увазі

Прес-конференція із очільником 
М НС України, влаштована перед підпи
санням Державною комісією Акту прий
няття в експлуатацію проведених захо
дів в рамках проекту "Стабілізація буді
вельних конструкцій об'єкта "Укриття”, 
виявилася досить доречною. На ній у 
присутніх журналістів з'явилася нагода, 
як говориться, із перших вуст дізнатися 
про майбутнє ЧАЕС та її навколишньої 
зони відчуження. Крім того, вже у відпо
віді Володимира Шандри на перше пи
тання з'ясувалося, в чому ж значимість 
даної події. Власне, про все судіть самі.

-  Пане Міністре, наскільки безпечні
шою стала Чорнобильська АЕС для 
людства після освоєння останньої суми 
у 390 мільйонів гривень, призначеної на 
стабілізаційні роботи? Чи стало менше 
"фонити", чи зменшилася кількість ви
кидів радіоактивного пилу в навколиш
нє середовище?

-  Насамперед були стабілізовані кон
струкції об'єкта "Укриття", бо ризик їх 
зрушення та обвалу на зруйнований ре
актор все-таки був. Тепер "Укриття" ста
ло набагато надійнішим, а відтак і без
печнішим. Нині конструкції здатні ви
тримати навіть землетрус у шість балів. 
Роботи були організовані дуже профе
сійно, Не дивлячись на величезні дозові 
навантаження, випромінювані зруйно
ваним четвертим реактором, за період 
виконання стабілізаційних робіт не 
з'явилося жодного нового "ліквідатора", 
тобто жодна людина не отримала дозу, 
що перевищує допустимі норми згідно 
чинного законодавства. Крім цього, 
монтаж легкої покрівлі практично ви
ключив надходження всередину четвер
того енергоблоку води, що потрапляла у 
вигляді дощу та снігу.

Щоб очистити територію зони відчуження необхідно років 50-60



В ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ

-  Пане Міністре, за скільки років 
Чорнобильська зона відчуження 
стане екологічнобезпечною?

-  Прогноз -  справа невдячна. Але, 
щоб повністю очистити територію
й піти звідси, необхідно років 50-60.

(Закінчення. Початок на стор. 1)

Спеціалісти також підтверджують, 
що завдяки оновленій покрівлі викиди 
радіоактивного пилу зменшилися в де
сятки разів, хоча й до цього ми намага
лися їх утримувати в межах зазначених 
нормативів. Тож тепер ситуація на тери
торії станції в екологічному плані суттє
во покращилася. Більш того, реалізація 
стабілізаційних заходів на об'єкті "Ук
риття" дозволить ефективно втілювати 
й інші проекти на Чорнобильській АЕС 
та мінімізувати ризики для працюючого 
персоналу.

-  Сьогодні неодноразово підкре
слювалося, що стабілізація конструк
цій "Укриття" -  лише один із етапів пе
ретворення даного об'єкта на безпеч
ний. Який наступний?

-  Ми наразі застабілізували всі кон
струкції, що знаходяться всередині че
твертого енергоблоку. Це дозволяє "Ук
риттю" витримати будь-які негативні 
ситуації. Тобто на сьогодні є гарантія, 
що елементи конструкції щонайменше 
15 років не заваляться всередину і не 
призведуть до жахливих наслідків. 
Наступний етап -  будівництво нового 
безпечного конфайнменту. Зараз прово
дяться проектні роботи. Саме ж будів
ництво розпочнеться влітку наступного 
року, а завершиться через три роки -  
влітку 2012 року. Четвертий енергоблок 
стане повністю накритим, що дозволить 
на багато років законсервувати його й 
зробити ще безпечнішим. За попередні
ми розрахунками, конфайнмент по
винен стати гарантом безпеки від радіо
активних викидів пошкодженого реак
тора на 100 років.

Побувавши на заводі з переробки 
твердих радіоактивних відходів, очіль- 
ник М НС зазначив, що даний об'єкт 
споруджується на кошти (95%) Євро
пейської Комісії; акт прийомки-переда- 
чі буде підписано в лютому 2009 року. 
"На сьогодні вже завершено будівельні 
роботи та встановлено устаткування. 
Зараз проводиться налагодження 
останнього. Далі -  прийомка і ліцензу
вання. В кінці 2009 року він зможе пере
робляти тверді радіоактивні відходи се-

щодо відвідин Чорнобильської зони 
відчуження?

-  Робота в цьому напрямку не припи
нялася від початку втілення ідеї в жит
тя. Проте зацікавлювати туристів відві
динами зони відчуження -  поле діяль
ності для туристичних фірм. Ми ж для 
цього створили відповідну інфраструк
туру. Дбаємо про безпеку для туристів. 
Нині хочемо піднятися на новий, більш 
якісний, рівень обслуговування. Зру
шення в даному напрямку є, про що 
свідчить відповідна статистика: тури
стів, які приїжджають подивитися на зо
ну відчуження, стало більше. Однак ре
зерви тут ще не вичерпані.

-  А коли до зони відчуження заве
зуть зубрів?

-  У нас із завезенням зубрів виникла 
досить серйозна проблема. Жодна вете
ринарна організація не береться це зро
бити. Виявляється, ці тварини під час 
перевезення отримують величезний 
стрес, який негативно впливає на їхнє 
здоров'я по прибуттю на нове місце 
проживання. Через нього тварини мо
жуть навіть померти. Тому процес пе
ревезення вимагає неабиякого досвіду. 
Крім цього, перевізник ще й повинен 
дати певні гарантії, що тварина нор
мально перенесе мандри і переїзд не 
позначиться на її здоров'ї. На сьогодні 
жодна з ветустанов, котрі погоджува
лися перевезти зубрів, таких гарантій 
не дає. Поки що вирішили завезти дріб
ніших тварин -  оленів. Але й від зубрів 
не відмовляємося. Тому питання зали
шається відкритим.

-  Чи позначиться економічна криза 
на МНС України? Чи будуть кадрові 
скорочення та обмеження фінансуван
ня структури та яка ситуація в цьому 
плані на наступний рік?

-  На сьо
годні питан
ня збільшен
ня чи змен
шення обся
гів фінансу
вання нашої 
с т р у к т у р и  
н а с т у п н о г о  
року є д о 
сить тум ан

ним. Наразі відбувається формування 
нового бюджету на 2009 рік. Він буде 
відчутно різнитися від попередніх. 
Проте я все-таки сподіваюся, що ф і
нансування М НС не буде скорочене, 
тому що це безпека громадян та дер
жави, особливо в таких питаннях, як 
Чорнобильська станція. Безумовно, 
ми зважимо, що можна скоротити, від 
яких програм можливо відмовитися. 
Насамперед зменшимо кількість по
їздок, мабуть, у чомусь серйозно себе 
обмежимо. Але все це не повинно по
значитися на ефективності роботи ря 
тувальників. Сподіваюся також, що ми 
не допустимо скорочення у дієвих 
підрозділах нашого відомства. М ож
ливо, трохи скоротимо центральний 
апарат, але тих, хто займається поря
тунком та безпекою наших громадян, 
скорочення не торкнеться.

редніх і високих доз випромінюван
ня", -  додав Володимир Шандра.

-  Відходи будуть лише з України?
-  Тільки з України і лише з Чорно

бильської станції. Знову ж таки, відпо
відно до чинного законодавства, все, що 
зараз будується на ЧАЕС -  і об’єкт 
"Вектор", і завод із переробки твердих 
радіоактивних відходів -  призначене 
(на 90%) для потреб Чорнобильської 
станції та зони відчуження, а також для 
об'єктів "Вектор" з усієї України. Нам не 
тільки законом заборонено завозити ра
діоактивні відходи з інших країн, а й не
має бажання це робити. Швидше б пере
робити власні відходи!

-  Чи будуть видобувати ядерне па
ливо з четвертого енергоблоку?

-  Безумовно. Але воно після вибуху 
реактора знаходиться у лавоподібно- 
му вигляді і на сьогодні, на жаль, не
має такої технології, що дозволила б 
це зробити. Однак ми уклали договір 
про співпрацю із нашою Академією 
наук, а також розробили відповідну 
спільну програму. За нею українські 
науковці обіцяють створити роботів, 
які б могли діставати ці лавоподібні 
паливомісткі матеріали в умовах висо
кого дозового навантаж ення. Крім 
того, в цьому напрям ку ми сп ів
працюємо з провідними науковими 
установами Японії, С Ш А, Європи. 
Тільки-но з'явиться нова технологія, 
відразу ж скористаємося нею.

-  Коли на місці ЧАЕС буде еколо 
гічно чисто та безпечно?

-  Дуже важко ска
зати, бо такий 
об'єкт, як ЧАЕС, 
вивести повні
стю з експлу
атації не

просто. Потрібен час, кошти, нові техно
логії. Я вже згадував про те, що наука 
поки не знає, як дістати ядерне паливо із 
четвертого енергоблоку. Однак на сьо
годні вже зроблено серйозний крок, щоб 
зняти ЧАЕС з експлуатації. У ниніш
ньому році ми дістали ядерне паливо з 
третього енерго
блоку. Але ще 
необхідно дезакти
вувати приміщен
ня, зняти турбінне 
обладнання, пере
сортувати його: що 
можна -  перероби
ти, що ні -  захоро- 
нити. Все це стане 
можливим із вве
денням в експлуатацію цього заводу, 

який розрахований на 
20 років роботи. П ротя
гом даного терміну ми 
плануємо переробити 
всі високоактивні від
ходи з території станції 
та зони відчуження. І в 
такий спосіб, потихень
ку, територія буде від
роджуватися в еколо- 
гічнобезпечну. Вже за
раз на "відвойованих"у 
радіації територіях, там 
де "чисто", робляться 
заказники, вольєри, за
возяться тварини.

-  Чи просувається 
реалізація вашої ідеї


