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Засідання Президії НАН України 

 

Учасники чергового засідання Президії НАН України заслухали й 

обговорили доповідь директора Інституту проблем безпеки атомних 

електростанцій НАН України члена-кореспондента НАН України 

А. Носовського «Про стан та перспективи науково-технічного супроводу 

діяльності з перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему»  (Національна академія наук України). 

В обговоренні взяли участь академік НАН України Б. Патон, завідувач 

відділення ядерної та радіаційної безпеки Інституту проблем безпеки атомних 

електростанцій НАН України В. Краснов, заступник директора Науково-

дослідного інституту будівельних конструкцій Мінрегіону України доктор 

технічних наук Ю. Немчинов, заступник технічного директора Державного 

спеціалізованого підприємства «Чорнобильська атомна електростанція» 

С. Кондратенко, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем 

енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України 

академік НАН України О. Кириленко.  

У доповіді було висвітлено науково-технічні проблеми будівництва та 

введення в експлуатацію нової безпечної захисної споруди для четвертого 

енергоблоку Чорнобильської АЕС.  

Ця унікальна споруда дасть змогу ізолювати вплив об’єкта «Укриття» на 

навколишнє середовище та з часом повністю перетворити його на екологічно 

безпечну систему, що має величезне значення для екологічної безпеки не лише 

України, а й усього світу. 

Її спорудження є лише початковим етапом комплексу заходів з вирішення 

екологічних проблем, пов’язаних з об’єктом «Укриття», що включає 

проведення низки наукових досліджень міждисциплінарного характеру. 

Як випливає з доповіді та обговорення, певна робота у цьому напрямі вже 

проведена. За ініціативи та на замовлення Чорнобильської АЕС Інститутом 

проблем безпеки атомних електростанцій НАН України спільно з Державним 

науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій розроблено програму 

щодо науково-технічного супроводу усіх етапів введення в експлуатацію та 

забезпечення подальшого функціонування нової захисної споруди об’єкта 

«Укриття».  

Відзначалося, що Національна академія наук України вже має сучасні 

наукові напрацювання, а також висококваліфікованих фахівців, які готові 

надати всебічну допомогу для успішної реалізації такої програми, але 

відділення академії при формуванні тематики роботи профільних наукових 

установ мають і надалі приділяти належну увагу подальшому розвитку 

досліджень у цьому напрямі.  

Президія НАН України ухвалила відповідний проект постанови.  
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