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        Щодо проекту будівництва Централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива  

 

 

 

Шановний Олександре Рафкатовичу ! 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) звертається до Вас із надією, що Ви 

серйозно поставитесь до проблеми зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні, 

оскільки від неї залежить безпека та здоров’я народу України.  

 

18 листопада 2009 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Проект 

Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про розміщення, проектування 

та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу 

ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» (номер реєстрації 5050/П), яким передбачається 

спорудження Централізованого сховища відпрацьовано ядерного палива (ЦСВЯП) на 

території Чорнобильської зони відчуження.  

 

Національний екологічний центр України, вважає що, існуючий проект будівництва 

Централізованого сховища   відпрацьовано ядерного палива на території Чорнобильської 

АЕС не вирішує проблем зберігання відпрацьовано ядерного палива (ВЯП) для України. 

 

Законопроект суперечить вже існуючому законодавству щодо територій Чорнобильської 

зони. Указом Президента України від 13.08.07 № 700/2007 територія площею 48870 га земель 

у межах зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення оголошена 

загальнозоологічним заказником загальнодержавного значення „Чорнобильський 

спеціальний”. Даний указ забороняє розміщення на цій території будь-яких об’єктів, окрім 

саркофага над аварійним 4-м блоком ЧАЕС. Тим більше це стосується нових радіаційно-

небезпечних об’єктів. 

 

Крім того діє прийнятий Верховною Радою України Закон № 886-VІ р. “Про 

Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення 

об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему”. Жодних нових радіаційно-небезпечних 

об’єктів в програмі не передбачено. 

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України у своєму висновку № 

535 від 23.08.07 державної екологічної експертизи щодо ТЕО „Будівництво централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива”  реакторів ВВЕР АЕС України" дало негативну 
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оцінку планам будівництва ЦСВЯП у Чорнобильській зоні відчуження. З висновком можна 

ознайомитись на  сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua/documents/Vysnovok_535.doc. 
 

Спорудження ЦСВЯП біля ЧАЕС також суперечить цілому ряду інших указів і 

рішень: 

1. Указ Президента України № 660/2007 Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 15 червня 2007 року «Про стан реалізації заходів щодо зняття з 

експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно 

безпечну систему»; 

2. Указ Президента України № 156/2008 Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 1 лютого 2008 року «Про безпеку ядерної енергетики держави»; 

3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про 

безпеку ядерної енергетики держави»; 

4. Постанова Верховної Ради України «Про стан, заходи і перспективи подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи». 

 

НАЕК „Енергоатом”, ініціатор проекту, наполягає на розтушуванні ЦСВЯП саме у 

Чорнобильській зоні  через практичну відсутність місцевого населення, яке б, звичайно, не 

підтримало ідею будівництва радіоактивного сховища біля своїх домівок. Але влада, у Вашій 

особі, не має морального права назавжди перетворювати зону відчуження у сховище 

радіоактивного сміття.  

 

У проекті будівництва ЦСВЯП відсутні будь-які плани про виведення його з експлуатації, 

хоча це є необхідною умовою для нових ядерних об’єктів згідно Закону України № 2861-15, 

остання редакція вiд 23.07.2009 «Про порядок прийняття рішень про розміщення, 

проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» 

 

Також може постати питання відповідальності з ЦСВЯП у майбутньому. Ми маємо приклад 

з Чорнобильською АЕС. Поки станція виробляла електроенергію прибутки отримував 

„Енергоатом”. Після закриття, станція була переведена з балансу компанії на баланс 

Міністерства Надзвичайних Ситуацій України, яке не мало ані досвіду, ані коштів для 

утримання такого об’єкту. Проект ЦСВЯП може повторити долю Чорнобильської АЕС, за 

вирішення проблем якої сьогодні платять платники податків,а не енергетики. 

 

Невирішеним є питання з безпекою перевезення відходів у центральне сховище.  

Перевезення здійснюються переважно залізницею – тими самими шляхами, якими йдуть 

пасажирські потяги та поряд з густонаселеними містами. Аварія потягу з радіоактивними 

відходами може зашкодити населенню в місцях, де немає радіоактивних підприємств.  

 

Слід також зазначити, що плани повторно використовувати у майбутньому відпрацьоване 

ядерне паливо, на яких постійно наголошує НАЕК «Енергоатом» не витримують критиці. 

Існуючі сьогодні технології роблять промислове повторне використання ядерних відходів 

занадто дорогою та небезпечною авантюрою. Це надає можливості НАЕК «Енергоатом» не 

поводитись з відпрацьованим паливом як з відходами, і просто заощаджувати покладаючи 

проблему на нащадків.     

 

У світі не існує принципового вирішення проблеми радіоактивних відходів, окрім одного – 

зупинити їх виробництво. Саме цим шляхом і йде світова енергетика де частка атомної 

енергії продовжує знижуватися. 
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Найкращим рішенням нагальної потреби поводження з відпрацьованим паливом громадські 

організації вбачають у спорудженні сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП) біля 

кожної стації, як це зроблено на Запорізькій АЕС. Це дасть можливість заощадити на 

інфраструктурі сховища і позбавить проблеми перевезень небезпечних речовин. Тим більше, 

що НАЕК "Енергоатом" розглядав таку можливість і за його ж розрахункам це не буде 

значно дорожче ніж створення центрального СВЯП. І головне, що у майбутньому 

відпрацьоване паливо у сховищах при станціях, буде знаходить під постійним пильним 

наглядом фахівців з АЕС, а не працівників МНС. 

 

В п’ятницю 4 грудня 2009 р. у Верховній Раді України буде розглянутий законопроект 

№5050 «Про розміщення, проектування та будівництво централізованого сховища 

відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних 

електростанцій», якій містить всі згадані вище недоліки. На нашу думку законопроект 

потребує значного доопрацювання, оскільки не тільки не вирішує покладених на нього 

завдань, але й породжує нові проблеми, і суперечить існуючому законодавству. Від Вашого 

рішення залежить питання національного безпеки та здоров’я народу України.     

 

 

 

З повагою та надією на співпрацю, 

 

 

 

Ігор Сіренко 

Голова Національного екологічного центру України 

 

 

 
Вик.: Денисенко А.А. 

тел.: (044) 353-7841 

arthur.denisenko@necu.org.ua 

 


