Ситуація на атомних об’єктах України
Інформація про візит Генерального директора Міжнародної агенції з
атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Ґроссі
Генеральний директор міжнародної агенції з атомної енергії Рафаель
Ґроссі відвідав Чорнобильську АЕС у зоні відчуження в річницю найстрашнішої
катастрофи в історії людства.
Він узяв участь у церемонії покладання квітів до Стіни пам'яті з іменами
рятувальників та загиблих працівників станції.
Відбулась зустріч з головою ДАЗВ Євгеном Крамаренко, генеральним
директором ЧАЕС Валерієм Сейдою, заступником Міністра з захисту довкілля
Іриною Ставчук та в.о. ДІЯРУ Олегом Коріковим. Головними темами для
обговорення стали наслідки окупації російськими військами ЧАЕС та зони
відчуження. Російські солдати ігнорували всі правила та норми поводження на
радіаційно небезпечних об'єктах, розграбовували та знищували обладнання
підприємств.
Піднімалися питання ядерної безпеки й інших атомних станцій,
розташованих на території України. Своїми діями загарбники наражають на
безпеку весь світ, їх дії кваліфікуються як ядерний тероризм. Рафаєль Гроссі
виразив підтримку Україні й жорстко засудив дії РФ.
Фахівці МАГАТЕ перебуватимуть на ЧАЕС у складі робочої групи
наступними днями для оцінки стану безпеки об'єктів у зоні відчуження.
Також ДАЗВ та ЧАЕС презентували напрямки відновлення діяльності
підприємств після окупації, а Рафаель Гроссі передав ЧАЕС обладнання
забезпечення радіаційної безпеки.
МАГАТЕ надало Україні різні типи обладнання для радіаційного
моніторингу, включаючи прилади ідентифікації радіонуклідів та вимірювачі
потужності гамма-дози, засоби індивідуального захисту на ЧАЕС тощо.
На зустрічі був обговорений поточний радіаційний стан, та зазначено, що
всі радіаційно небезпечні об'єкти уціліли та катастроф не відбулося, але у деяких
місцях вздовж доріг, та на КПП рівні бета та гама випромінювання вищі, ніж в
доокупаційний час, що природньо обумовлено підйомом пилу та зсувом ґрунтів
великою кількістю техніки, що рухалася у зоні відчуження протягом 35 днів з
24.02.2022.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №280/2022
За вірність Українському народові, вагомий особистий внесок у подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи, мужність і самовідданість, виявлені у
забезпеченні життєдіяльності об’єктів Чорнобильської АЕС в умовах окупації
під час збройної агресії Російської Федерації проти України, сумлінне виконання
професійного обов’язку та у зв’язку з 36-ми роковинами Чорнобильської
катастрофи постановляю:
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АГУЗАРОВА Федора Кимовича — водія транспортного цеху
ВЕКШИНА Олександра Дмитровича — електрослюсаря цеху теплової
автоматики та вимірювань
ГЕЙКА Валентина Олександровича — начальника зміни

ГОНЧАРОВА Сергія Олександровича — начальника зміни цеху з поводження з
радіоактивними відходами
ЄВТЄЄВУ Тетяну
господарського цеху

Миколаївну

—
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ЄРАШОВУ Зою Олексіївну — машиніста цеху зняття з експлуатації
ЗАЯЦА Олексія Дмитровича — охоронника загону охорони
ІВКІНУ Наталію Юріївну — дезактиваторника адміністративно-господарського
цеху
КОЗАК Людмилу Вячеславівну — інженера служби фізичного захисту
КРИВОПИШУ Таїсію Михайлівну — дезактиваторника адміністративногосподарського цеху
ЛАЗЕБНУ Людмилу Володимирівну — дезактиваторника адміністративногосподарського цеху
ЛЕВЧЕНКА Олександра Михайловича — слюсаря цеху експлуатації об’єкта
"Укриття"
ЛУТЧЕНКА Віталія Івановича — машиніста цеху зняття з експлуатації
МАКЛЮКА Сергія Васильовича — начальника зміни
МАТЮХУ Тетяну Миколаївну — буфетника відділу організації харчування
МИХАЙЛЕНКО Людмилу Василівну — фельдшера пункту охорони здоров'я
адміністративно-побутового комплексу
МОЙСЕЄНКО Тетяну Іванівну — кухаря відділу організації харчування
НАЗАРЕНКА Петра Івановича — охоронника загону охорони
ОКСЮКА Володимира Юрійовича — провідного інженера-електроніка цеху
теплової автоматики та вимірювань
ПАРИКВАША Богдана Ігоровича — слюсаря цеху експлуатації об’єкта
"Укриття"
РИЖКОВУ Марину Василівну — інженера служби фізичного захисту
СЕЙДУ Валерія Олександровича — тимчасово виконуючого обов'язки
генерального директора
СЕМЕНОВА Валерія Сергійовича — провідного інженера служби фізичного
захисту
СИДОРЕНКА Анатолія Анатолійовича — начальника зміни цеху радіаційної
безпеки
СИДОРЕНКА Василя Миколайовича — електрослюсаря цеху теплової
автоматики та вимірювань

СІРУ Надію Михайлівну — дезактиваторника адміністративно-господарського
цеху
СКИРТУ Катерину Володимирівну — молодшу медичну сестру пункту охорони
здоров'я адміністративно-побутового комплексу
СТАРОВОЙТА Володимира Михайловича — водія транспортного цеху
ТЕРЕХОВЦЯ Сергія Івановича — директора підприємства "Ресурс Еко Слав"
ТКАЧЕНКА Володимира Петровича — начальника зміни цеху експлуатації
об’єкта "Укриття"
ТОЛПЕГІНУ Раїсу Рабитівну — мийника посуду відділу організації харчування
УЛЬЯНЧЕНКА Євгена Івановича — оператора цеху з поводження з
відпрацьованим ядерним паливом
ФАЛЬШОВНИКА Володимира Дмитровича — начальника зміни
ХАРЧЕНКА Віталія Володимировича — фельдшера пункту охорони здоров'я
адміністративно-побутового комплексу
ЧЕРЕПАНОВА Олександра Сергійовича — переробника цеху з поводження з
радіоактивними відходами
ЧОБОТАРЯ Анатолія Миколайовича — опалювача комунального підприємства
"Зеленбуд" Чернігівської міської ради
ШЕЛЕСТІЯ Олексія Володимировича — начальника зміни.
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