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СЛОВО

На Державне агентство України з управління зоною 
відчуження (ДАЗВ) як складову державної системи управ-
ління з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
покладено надважливу і відповідальну місію, яка стосу-
ється кожного з нас та за результатами виконання якої 
стежить майже весь світ.

Зниження ризиків для населення, спричинених ава-
рією, – мета нашої діяльності, яка охоплює: зняття ЧАЕС 
з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему, поводження з радіоактивними 
відходами та їхнє захоронення, підтримання екологіч-
ної рівноваги флори й фауни зони відчуження, а також 
інформаційно-просвітницьку роботу.

Оскільки катастрофа мала планетарний масштаб, 
значну участь у ліквідації її наслідків беруть міжнародні 
організації. Необхідна координація міжнародного спів-
робітництва від імені України забезпечується ДАЗВ.

Одним із головних обов’язків ДАЗВ є організація вико-
нання двох загальнодержавних програм: «Зняття ЧАЕС  
з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему» й цільової екологічної програ-
ми «Поводження з радіоактивними відходами».

Безпосереднє виконання зазначених програм здій-
снюють державні підприємства, що належать до сфери 
управління ДАЗВ, значна частина яких розташована у зоні 
відчуження. Зокрема, це: Державне спеціалізоване підпри-
ємство «Чорнобильська АЕС», Державне спеціалізоване 
підприємство «Центральне підприємство з поводження з 
радіоактивними відходами» та інші організації різних форм 
власності, які працюють на їхніх майданчиках, у тому числі й 
закордонні. Також залучаються й організації, що базуються 
за межами зони відчуження, але мають спеціальні ліцензії.

На значній частині території зони відчуження, забруд-
неній довгоіснуючими трансурановими елементами, 
люди ніколи не зможуть жити. Цим пояснюється рішення 
про розміщення на цій території Централізованого схо-
вища відпрацьованого ядерного палива від АЕС України.

До завдань ДАЗВ належать спостереження і прогнозу-
вання змін навколишнього середовища. Державне спеці-
алізоване підприємство «Екоцентр» оснащене сучасною 
апаратурою і проводить системний моніторинг ґрунту, 
повітря, води, флори й фауни на наявність усього спектра 
радіонуклідів. Науковий аналіз результатів моніторингу 
дає впевненість у тому, що безпека населення і персона-
лу перебуває на належному рівні.

Для забезпечення природного бар’єра у зоні відчу-
ження Державне спеціалізоване підприємство «Північна 
Пуща» здійснює протипожежні заходи, підтримує стійкість 
лісів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового 
відселення) та займається відновленням лісових культур.

Спеціалізовані підприємства з поводження з радіоак-
тивними відходами, що об’єднані в ДК «УкрДО «Радон», 
здійснюють надзвичайно важливу роботу для кожного 
українця, а саме: у разі виявлення на території України 
«покинутих» джерел іонізуючого випромінювання 
фахівці цих підприємств стають «швидкою допомогою», 
яка приїжджає та вилучає радіоактивні матеріали для 
подальшого переміщення в надійні сховища.

Обов’язком ДАЗВ є інформування громадськості про 
стан навколишнього середовища та діяльність у зоні 
відчуження. Агентство веде системну роботу в цьому 
напрямку за допомогою власних каналів комунікації,  
а також через національні та міжнародні засоби масової 
інформації.

ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ 
АВАРІЇ – БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ

ВІТАЛІЙ ПЕТРУК,
Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження
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