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1. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 
АСКРО - автоматизована система контролю радіаційної обстановки 

АЕС - атомна електростанція 
БВ - басейн витримки 

БЦК - багатоцільовий контейнер 

ВАВ - високоактивні радіоактивні відходи 

ВМ - важкий метал 
ВТВЗ - відпрацьована тепловиділяюча зборка 
ВЯП - відпрацьоване ядерне паливо 

ДП НАЕК  

«Енергоатом» 

- Державне підприємство „Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом» 

ЗАБ - Звіт з аналізу безпеки  

ЗВ ЧАЕС - Зона відчуження Чорнобильської АЕС 

ЗЕ - зняття з експлуатації 
ЗІЗ - засоби індивідуального захисту 
ЗПА - запроектна аварія 
ЗС - зона спостереження 
МАГАТЕ - Міжнародне Агентство по Атомній Енергії 
майданчик „ХАЕС” - пропонований майданчик для розміщення ЦСВЯП, розташований на 

буддворі Хмельницької АЕС 

майданчик „ЧАЕС” - пропонований майданчик для розміщення ЦСВЯП, розташований 

безпосередньо поблизу до споруджуваного ЦСВЯП-2 

Чорнобильської АЕС 

майданчик „ЦПЗ” - пропонований майданчик для розміщення ЦСВЯП, розташований 

безпосередньо поблизу до комплексу "Вектор" і планованого 

центрального підприємства по захороненню РАВ 

МПА - максимальна проектна аварія 
МРЗ - максимальний розрахунковий землетрус 
ОВНС - оцінка впливів на навколишнє середовище 
ПЗ - проектний землетрус 
РАВ - радіоактивні відходи 

РРВ - рідкі радіоактивні відходи 

САВ - середньоактивні радіоактивні відходи 

СЗЗ - санітарно-захисна зона 
СКК - система контролю і керування 
СРК - система радіаційного контролю 

ТВЗ - тепловиділяюча зборка 
ТРВ - тверді радіоактивні відходи 

ТЕОІ - техніко-економічне обґрунтування інвестицій 

ТУЕ - трансуранові елементи 

ЦПЗ - центральне підприємство по захороненню 

ЦСВЯП - централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів 
ВВЕР АЕС України 

ЧАЕС - Чорнобильська АЕС 

ЯЕК - ядерно-енергетичний комплекс 
ЯП - ядерне паливо 

ЯПЦ - ядерно-паливний цикл 

ЯУ - ядерна установка 
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2.  ВСТУП 

2.1. Вихідна інформація 

2.1.1. Розробка техніко-економічного обґрунтування інвестицій (далі – ТЕОІ) 
централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України (далі – 

ЦСВЯП) регулюється ратифікованими Україною міжнародними угодами [1-4], законами України 

[5-10,34], нормативно-правовими актами [11-15] та іншими документами. 

2.1.2. ТЕОІ ЦСВЯП було розроблено на замовлення Державного підприємства 
„Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ДП НАЕК «Енергоатом», м. Київ) 
Київським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом «Енергопроект» (КІЕП, м. 

Київ). 

2.1.3. Даний документ є інформаційно-аналітичним оглядом (далі – ІАО) матеріалів 
ТЕОІ, складеним для ознайомлення громадськості з їх основними положеннями, включаючи 

прогнозовані соціальні, санітарно-гігієнічні, екологічні та інші наслідки створення та експлуатації 
ЦСВЯП. Документ підготовлений Державним науково-інженерним центром систем контролю та 
аварійного реагування (ДНІЦ СКАР, м. Київ) на замовленням НАЕК «Енергоатом».  

2.1.4. В ІАО наданий скорочений огляд вихідних даних і обґрунтувань, описані основні 
технічні рішення і результати аналізу, оцінок і прогнозів, наведених в наступних документах у 

складі ТЕОІ ЦСВЯП: 

• Вихідні дані для виконання та обґрунтування необхідності і виправданості спорудження 
ЦСВЯП [16]; 

• Аналіз та оцінка альтернативних технологій поводження з ВЯП [17]; 

• Основні технологічні рішення [18]; 

• Ядерна та радіаційна безпека [19]; 

• Вибір та порівняння майданчиків для спорудження ЦСВЯП [20]; 

• Генплан і транспорт [21]; 

• Основні рішення з організації будівництва [22]; 

• Техніко-економічні показники ЦСВЯП [23]; 

• Зведений кошторисний розрахунок [24]; 

• Оцінка впливу на навколишнє середовище [25,26]; 

• Проект Заяви про екологічні наслідки [27]. 

2.1.5. ІАО є документом оглядового характеру, не містить будь-яких додаткових даних, 
оригінальних оцінок або самостійних висновків і цілком заснований на інформації, наведеній в 
ТЕОІ ЦСВЯП. Разом з тим, для зручності сприйняття, порядок викладу інформації дещо змінений 

порівняно із структурою ТЕОІ. 
Інформація, представлена в даному Розділі 2 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП 

[16,23].   
 

2.2. Місце і роль поводження з ВЯП 

2.2.1. Прогнозовані найближчими десятиліттями зростання внутрішнього 
енергоспоживання та експортних постачань електроенергії, обмеженість запасу органічного 
палива для теплових станцій і пов'язані з тепловою енергетикою екологічні проблеми, відсутність 
в Україні значних обсягів незадіяного гідроенергетичного ресурсу, песимістичні прогнози щодо 
комерційного використання нетрадиційних джерел і т.ін. не залишають альтернативи ядерній 

енергетиці, яка демонструє високу конкурентоспроможність. 

2.2.2. На сьогодні на АЕС України в експлуатації знаходяться 15 енергоблоків, з них 2 

– типу ВВЕР-440 і 13 – типу ВВЕР-1000. Динаміка виробництва електроенергії на АЕС у 
порівнянні із загальним виробництвом електроенергії в Україні протягом останнього десятиліття 
показана на Рис.2.1. 

Як видно з рисунка, протягом тривалого періоду ядерно-енергетичний комплекс (далі – 

ЯЕК) забезпечує істотну частину загального виробництва електроенергії в Україні (більше 40%), 
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що робить його стабільне функціонування важливою умовою стабільного розвитку економіки всієї 
країни. 

 

Рис.2.1. Виробництво електроенергії в Україні в 1990–2006 р.р. 

2.2.3. Зведена інформація про діючі АЕС України наведена в Таблиці 2.1. 

Передбачений вихідними проектами термін експлуатації ядерних енергоблоків діючих АЕС був 
визначений у 70-х роках минулого століття виходячи з істотно консервативних припущень і 
складає 30 років. У той же час, світовий досвід і попередні оцінки сьогоденного стану діючих 
енергоблоків АЕС України вказують на потенційну технічну можливість їх експлуатації за 
термінами, передбаченими вихідними проектами. Виходячи з цього, в ТЕОІ ЦСВЯП для 
розрахунків і оцінок був прийнятий додатковий термін експлуатації діючих ядерних енергоблоків 
15 років (Таблиця 2.1). 

2.2.4. Джерелом енергії при роботі АЕС є ядерне паливо. Ядерно-паливний цикл (далі - 
ЯПЦ) умовно поділяється на три стадії - початкову, реакторну і заключну. Початкова стадія 
включає видобуток уранової руди і її збагачення, виробництво гексафториду урану, фізичне 
збагачення урану ізотопами U

235
 до значень, обумовлених проектами реакторних установок, 

конверсію гексафториду в двоокис урану, виготовлення паливних таблеток і тепловиділяючих 
збірок (далі – ТВЗ) та доставку ТВЗ на АЕС. 

Реакторна стадія ЯПЦ включає безпосереднє використання ядерного палива в реакторній 

установці для виробництва електроенергії і тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного 
палива (далі – ВЯП) в приреакторних басейнах витримки (далі – БВ). 

Заключна стадія ЯПЦ починається з вивантаження ВЯП з БВ і завершується його 

переробкою або захороненням. 

2.2.5. Поводження з ВЯП на заключній стадії є одним з найважливіших напрямків 
діяльності в ЯЕК для всіх країн з розвиненою ядерною енергетикою і відноситься до найвищих 
пріоритетів Міжнародного Агентства по Атомній Енергії (МАГАТЕ). Діяльність за цим 

напрямком, поряд з питаннями безпеки АЕС, їх зняття з експлуатації і поводження з 
радіоактивними відходами (далі – РАВ), викликає найбільш пильну увагу громадськості та формує 
імідж ядерної енергетики в суспільній свідомості. 
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 Таблиця 2.1. Зведена інформація про діючі АЕС України. 

Назва АЕС № 

блоку 

Тип реактора Встановл. 

потужність 

(МВт) 

Енергопуск 

блоку 

Закінчення 

проектного 

терміну  

експлуатації 

Закінчення 

продовженог
о терміну  

експлуатації 
Запорізька  1 ВВЕР-1000/320 1000 10.12.1984 10.12.2014 10.12.2029 

 2 ВВЕР-1000/320 1000 22.07.1985 22.07.2015 22.07.2030 

 3 ВВЕР-1000/320 1000 10.12.1986 10.12.2016 10.12.2031 

 4 ВВЕР-1000/320 1000 18.12.1987 18.12.2017 18.12.2032 

 5 ВВЕР-1000/320 1000 14.08.1989 14.08.2019 14.08.2034 

 6 ВВЕР-1000/320 1000 19.10.1995 19.10.2025 19.10.2040 

Южно- 1 ВВЕР-1000/302 1000 31.12.1982 31.12.2012 31.12.2027 

Українська 2 ВВЕР-1000/338 1000 06.01.1985 06.01.2015 06.01.2030 

 3 ВВЕР-1000/320 1000 20.09.1989 20.09.2019 20.09.2034 

Рівненська  1 ВВЕР-440/213 415 22.12.1980 22.12.2010 22.12.2025 

 2 ВВЕР-440/213 420 22.12.1981 22.12.2011 22.12.2026 

 3 ВВЕР-1000/320 1000 21.12.1986 21.12.2016 21.12.2031 

 4 ВВЕР-1000/320 1000 10.10.2004 10.10.2034 10.10.2049 

Хмельницька  1 ВВЕР-1000/320 1000 22.12.1987 22.12.2017 22.12.2032 

 2 ВВЕР-1000/320 1000 07.08.2004 07.08.2034 07.08.2049 

2.2.6.  
 

2.3. Прогноз накопичення ВЯП реакторів ВВЕР 

2.3.1. В ТЕОІ ЦСВЯП для прогнозу накопичення ВЯП були прийняті наступні обсяги 

щорічного вивантаження відпрацьованих тепловиділяючих збірок (далі - ВТВЗ) з реакторів: 
• для реакторів типу ВВЕР-440 – 84 (72) шт./рік; 
• для реакторів ВВЕР-1000:  

- при використанні штатних ТВЗ – 48 шт./рік; 
- при використанні модернізованого палива (ТВЗА) – 42 шт./рік. 

2.3.2. Прогнозована динаміка накопичення ВЯП при експлуатації Рівненської, 
Хмельницької і Южно-Української АЕС наведена на Рис.2.2, 2.3 (Запорізька АЕС не включена до 
розгляду, тому що її ВЯП накопичується в пристанційному сховищі, див. п.2.5.2). 

2.3.3. До завершення експлуатації аналізованих енергоблоків Рівненської, 
Хмельницької і Южно-Української АЕС (Таблиця 2.1), загальна кількість накопиченого ВЯП 

складе близько 5 648 тонн важкого металу (далі – ВМ), у тому числі близько 5 106 тонн ВМ (90%)  

- від реакторів типу ВВЕР-1000. Найбільш активне надходження ВЯП прогнозується в перші роки 

– у середньому близько 169 тонн ВМ/рік. Це пов’язано з необхідністю забезпечення нормативного 
запасу вільного місця в басейнах витримки (надалі – БВ), зайнятих у період до введення в 
експлуатацію ЦСВЯП. Надалі на зберігання буде надходити в середньому 86,7 тонн ВМ/рік. 
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Рис.2.2. Прогнозована динаміка накопичення ВТВЗ ВВЕР. 

 

 

Рис.2.3. Прогнозована динаміка надходження ВЯП у перерахуванні на вагу ВМ. 

2.3.4.  
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2.4. Можливі сценарії поводження з ВЯП 

2.4.1. На заключній стадії ЯПЦ принципово можливі два основних альтернативних 
сценарії поводження з ВЯП: 

• відкритий паливний цикл; 
• замкнений паливний цикл. 

2.4.2. При відкритому паливному циклі, ВЯП після технологічної витримки піддається 
кондиціонуванню та інкапсуляції. Після виконання цих операцій, ВЯП відправляється на 
остаточне захоронення до підземного (геологічного) сховища, спроектованого таким чином, щоб 

стримувати продукти розпаду та актиноїди протягом часу, необхідного для запобігання будь-яких 

шкідливих для навколишнього середовища викидів.  
Відповідно до світових оцінок, при кондиціонуванні та інкапсуляції 1 тонни ВЯП в 

середньому виникає 0,2 м3
  середньоактивних радіоактивних відходів (далі -  САВ) і 1,5 м3

 

високоактивних радіоактивних відходів (далі – ВАВ) – власне кондиційованого ВЯП. 

2.4.3. Замкнений паливний цикл надає можливість використання залишкової енергії, 
що міститься у ВЯП. Для цього відпрацьоване паливо піддається переробці, при якій з нього 
виділяються уран і плутоній, що надалі використовуються для виготовлення ядерного палива для 
реакторів на швидких нейтронах і МОХ-палива для теплових реакторів. 

Переробка ВЯП значно скорочує загальну кількість відходів, що підлягають наступному 

захороненню. На 1 тонну переробленого ВЯП в середньому виникає 0,115 м3
 САВ і 0,115 м3

 ВАВ. 

2.4.4. У ряді країн з розвиненою ядерною енергетикою зараз здійснюється тривале 
безпечне технологічне зберігання ВЯП, а остаточний вибір сценарію поводження з ВЯП на 
заключній стадії відкладений на майбутнє. Такий підхід в світовій практиці отримав назву 
«відкладене рішення». 

2.4.5. На сьогодні в світі на АЕС щорічно напрацьовується близько 10500 тонн ВМ 

відпрацьованого палива, з яких 7500 тонн ТМ відправляється на зберігання, а 3000 тонн ВМ - 

переробляється. 
 

2.5. Діюча схема поводження з ВЯП АЕС України з реакторами ВВЕР 

2.5.1. На всіх енергоблоках АЕС України з реакторами типу ВВЕР паливо після 
використання в реакторі (досягнення проектної глибини вигоряння) перевантажується в БВ, де 
витримується не менше 3-х років для зменшення радіоактивності і залишкового тепловиділення. 

2.5.2. Для подальшого безпечного зберігання ВЯП, на Запорізькій АЕС введене в  
експлуатацію пристанційне сховище ВЯП ВВЕР-1000 на основі технології сухого контейнерного 
зберігання.  

2.5.3. Діюча схема поводження з ВЯП інших АЕС України  з реакторами типу ВВЕР 

(Рівненська, Хмельницька і Южно-Українська АЕС) заснована на технічних рішеннях, закладених 
у вихідних проектах АЕС, розроблених у 70-х роках минулого століття: 

• Після витримки в БВ, ВЯП ВВЕР-440 відправляється для переробки до Росії на завод РТ-1 

ФГУП «Маяк» (вагон-контейнерний ешелон для транспортування ВЯП належить РТ-1). 

Згідно з діючим контрактом, на РТ-1 мають здійснюватись технологічна витримка, переробка 
ВЯП і повернення до України високоактивних радіоактивних відходів (далі – ВАВ) у 
осклованому вигляді не пізніше, ніж через 20 років після прийняття ВЯП на переробку 
(витрати на повернення ВАВ не включені до обсягів діючого контракту); 

• Після витримки в БВ, ВЯП ВВЕР-1000 направляється для переробки до Росії на завод РТ-2 

ФГУП «КГХК» (вагон-контейнерний ешелон для транспортування ВЯП належить РТ-2). 

Згідно з діючим контрактом, на РТ-2 мають здійснюватись технологічна витримка, переробка 
ВЯП і повернення до України після регламентного зберігання отверджених ВАВ і цінних 
продуктів переробки ВЯП (витрати на повернення ВАВ від переробки ВЯП і цінних 
продуктів не включені до обсягів діючого контракту). На сьогодні на РТ-2 здійснюється лише 
технологічна витримка, переробні потужності відсутні. 
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2.5.4. Закладені у вихідних проектах Рівненської, Хмельницької і Южно-Української 
АЕС технічні рішення засновані на концепції, прийнятій у колишньому СРСР. Для ВЯП реакторів 
типу ВВЕР ця концепція передбачала сценарій замкненого паливного циклу, за яким ВЯП 

підлягало переробці для виділення і наступного використання корисних ізотопів. На сьогодні 
реалізація цієї концепції практично зупинилася на різних стадіях. 

Національні нормативно-правові акти, що визначають сценарій поводження з ВЯП на 
заключній стадії, на сьогодні в Україні відсутні. Основна маса раніше утвореного ВЯП всіх АЕС 

України перебуває на стадії технологічного зберігання. Таким чином, стосовно ВЯП АЕС України, 

на сьогодні фактично реалізується «відкладене рішення», аналогічне практиці більшості країн, що 
використовують ядерні технології. 
 

2.6. Вибір технології зберігання ВЯП реакторів ВВЕР у ЦСВЯП  

2.6.1. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року» [35] передбачає 
спорудження в Україні централізованого сховища «сухого» типу для ВЯП реакторів ВВЕР. 

2.6.2. Для реалізації «сухого» зберігання ВЯП принципово можливе використання  
технологій двох типів: 

• камерне зберігання; 
• контейнерне зберігання. 
Обидва типи співставні за рівнем безпеки та ціновими характеристиками, при цьому 
камерне зберігання потребує більших капітальних витрат у початковий період.  

2.6.3. Вибір технології, яка буде реалізована в ЦСВЯП, був здійснений в процесі 
тендеру, проведеного ДП НАЕК «Енергоатом» в 2003-2004 р.р. за процедурою міжнародного 
тендеру «під ключ». До складу тендерного комітету входили представники Міністерства палива та 
енергетики України, Державного комітету ядерного регулювання  Україны та Національної комісії 
регулювання електроенергетики України.  

2.6.4. В ході тендеру були отримані та розглянуті технічні і фінансові пропрзиції: 
• Консорціуму у складі: ЗАТ "Укратоменергобуд", ЗАТ НКМЗ, ТОВ "Енергетичні  інвестиції", 

НВІП "СТРУМ" (всі Україна); 
• корпорації "Holtec International" (США). 

Обидві пропозиції були основані на технології «сухого» зберігання ВЯП з використанням 

багатоцільових («транспортування + зберігання») контейнерів (далі – БЦК).   

2.6.5. В пропозиції Консорціума передбачалось використання технології контейнерного 
зберігання, розробленої фірмою GNB (Німеччина), фірмою Skoda J.S. (Чехія) сумісно з російським 

інститутом ЦКТІ спеціально для ВЯП реакторів ВВЕР-1000, ВВЕР-440. Запропонована технологія 
передбачала: 

• використання металевих або металобетонних БЦК, розрахованих нм зберігання 19 ВТВЗ 
ВВЕР-1000 або 84 ВТВЗ ВВЕР-440 кожний; 

• завантаження ВТВЗ до БЦК у реакторних відділеннях енергоблоків АЕС; 

• транспортування БЦК з ВЯП до ЦСВЯП; 

• наземне зберігання (на залізобетонній основі) БЦК з ВЯП  на території ЦСВЯП. 

2.6.6. Запрпонована корпорацією «Holtec International» технологія передбачала: 
• використання БЦК, розрахованих нм зберігання 31 ВТВЗ ВВЕР-1000 або 85 ВТВЗ ВВЕР-440 

кожний; 

• завантаження ВТВЗ до БЦК у реакторних відділеннях енергоблоків АЕС; 

• транспортування БЦК з ВЯП до ЦСВЯП в спеціальній захисній оболонці (контейнері) для 
транспортування; 

• розміщення БЦК з ВЯП у спеціальні захисні вентильовані оболонки (контейнери) для 
наземного або підземного (приповерхневого) зберігання на территорії ЦСВЯП.   

2.6.7. Техничні пропозиції обох учасників тендеру були визнані прийнятними для 
реалізації в умовах України. За результатами оцінки фінансових пропозицій, більш вигідною була 
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визнана пропозиція корпорації «Holtec International». 
 

2.7. Мета та основні задачі ТЕОІ 

2.7.1. Метою ТЕОІ ЦСВЯП було обґрунтування необхідності і доцільності будівництва 
об'єкта, призначеного для тривалого безпечного технологічного зберігання ВЯП Рівненської, 
Хмельницької і Южно-Української АЕС, його технічної здійсненності  та ефективності інвестицій 

виходячи з основних принципів державної політики в сфері використання ядерної енергії. 
Вибір та обґрунтування сценарію поводження з ВЯП АЕС України на заключній стадії 

(відкритий або замкнений паливний цикл), а також визначення технології тривалого сухого 
зберігання ВЯП не були завданнями ТЕОІ ЦСВЯП.  

2.7.2. Основними завданнями, які були вирішені в рамках ТЕОІ, були наступні: 
• обґрунтована необхідність та виправданість спорудження ЦСВЯП; 

• визначений склад споруд ЦСВЯП; 

• визначені габарити проммайданчика ЦСВЯП; 

• визначена необхідна інфраструктура для функціонування ЦСВЯП; 

• обраний найбільш прийнятний майданчик для розміщення ЦСВЯП; 

• оцінені впливи ЦСВЯП на навколишнє середовище; 
• виконана оцінка вартості спорудження ЦСВЯП; 

• оцінений радіаційний вплив на персонал ЦСВЯП; 

• визначені основні рішення з організації будівництва і визначені терміни будівництва ЦСВЯП; 

• визначені основні рішення за генеральним планом, попередньо оцінені планувальна відмітка і 
визначені транспортні внутрішньомайданчикові схеми; 

• оцінені маршрути доставки ВЯП з АЕС до ЦСВЯП і рекомендований найбільш прийнятний 

варіант доставки; 

• оцінені витрати на реалізацію пускового комплексу ЦСВЯП; 

• визначені техніко-економічні показники ЦСВЯП проектної місткості та у рамках пускового 
комплексу; 

• визначені основні етапи реалізації ЦСВЯП; 

• складені висновки та рекомендації в частині реалізації ЦСВЯП, означені залишкові 
невизначеності і складений попередній план реалізації проекту. 

 

2.8. Вимоги до організації зберігання ВЯП та прийняті в ТЕОІ підходи  

2.8.1. При розробці ТЕОІ були прийняті наступні основні технічні вимоги до 
організації зберігання ВЯП: 

• проектний термін експлуатації ЦСВЯП має складати не менше 100 років; 
• технологія зберігання ВЯП у ЦСВЯП має бути сумісна з існуючою технологією поводження з 
ВЯП і обладнанням АЕС для поводження і транспортування ВЯП; 

• повна проектна місткість ЦСВЯП має забезпечувати розміщення і зберігання: 
- ВТВЗ ВВЕР-1000 – 12 500 шт.; 
- ВТВЗ ВВЕР-440   –   4 000 шт.; 

• повна кількість ВЯП, що передбачається зберігати в ЦСВЯП, складає близько 5650 тонн ВМ; 

• ЦСВЯП має створюватися шляхом поетапного збільшення його місткості; 
• початкова місткість сховища (місткість пускового комплексу) має складати: 

- ВТВЗ ВВЕР-1000 – не менше 2 500 шт.; 
- ВТВЗ ВВЕР-440 –   не менше 1 080 шт.; 

• ЦСВЯП має забезпечувати можливість підготовки до зберігання: 
- ВТВЗ ВВЕР-1000  - не менше 504 шт./рік; 
- ВТВЗ ВВЕР-440 –   не менше 192 шт./рік. 

2.8.2. В якості основних підходів при розробці ТЕОІ були прийняті наступні 
положення: 
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• основні технічні рішення і показники ТЕОІ розглядаються для технології зберігання ВЯП HI-

STORM 100S (компанія «Холтек», США), визначеної на підставі міжнародного тендеру на 
спорудження ЦСВЯП «під ключ»; 

• оцінка впливу на навколишнє середовище (далі – ОВНС) у складі ТЕОІ виконується для ВЯП 

ВВЕР за даними вихідних подій аварій, наданих компанією «Холтек»; 

• з огляду на те, що найбільш прийнятний майданчик для розміщення ЦСВЯП знаходиться в 
зоні відчуження Чорнобильської АЕС (далі – ЗВ ЧАЕС), основним завданням ОВНС є оцінка 
внеску ЦСВЯП до існуючої обстановки в ЗВ ЧАЕС; 

• в складі ТЕОІ виконується оцінка необхідності та доцільності спорудження ЦСВЯП з 
урахуванням отриманих в рамках ТЕОІ вартісних даних, існуючих (сьогоденних та 
прогнозованих найближчим часом) даних ДП НАЕК „Енергоатом” щодо вартості вивезення 
ВЯП до Росії та даних компанії „Холтек” щодо вартості основного обладнання ЦСВЯП; 

• в складі ТЕОІ визначаються основні техніко-економічні показники ЦСВЯП для технології 
зберігання ВЯП, визначеної за результатами тендеру; 

• при виконанні ТЕОІ приймається, що автоматизована система контролю радіаційної 
обстановки (далі – АСКРО) ЗВ ЧАЕС вже існуює, у зв'язку з чим окрема система метеопостів 
у санітарно-захисній зоні (далі – СЗЗ) і зоні спостереження (далі – ЗС) ЦСВЯП не 
передбачається. 

 

2.9. Основні етапи життєвого циклу і стадії проектування ЦСВЯП 

2.9.1. Основні етапи життєвого циклу ЦСВЯП відповідають етапам, визначеним 

чинною нормативно-правою базою для ядерних установок (далі – ЯУ): 

• проектування; 
• будівництво; 

• введення в експлуатацію; 

• експлуатація; 
• зняття з експлуатації. 

В складі етапу експлуатації ЦСВЯП планується два основних періоди: 

• активний період (45-50 років), протягом якого здійснюється доставка багатоцільових 
контейнерів (далі – БЦК) з ВТВЗ з поступовим заповненням сховища; 

• пасивний період (50-55 років), протягом якого здійснюється зберігання ВТВЗ до прийняття і 
початку реалізації рішення щодо подальшої технології поводження з ВЯП в Україні. 

2.9.2. Згідно з вимогами [14] до проектування складних об'єктів, проектування ЦСВЯП 

буде виконуватись у три стадії: 
• техніко-економічне обґрунтування інвестицій; 

• проект; 
• робоча документація. 

Такий підхід дозволяє на наступній стадії уточнити прийняті в ТЕОІ рішення та показники 

з урахуванням уточнених вихідних даних і додаткових проектних проробок.  При цьому 
очікується, що уточнення не призведуть до принципових змін основних положень і висновків 
ТЕОІ. 
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3. ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ І ВИПРАВДАНОСТІ 
СПОРУДЖЕННЯ ЦСВЯП 

Інформація, що наведена в Розділі 3 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП 

[16,23,24]. 

3.1. Вихідні дані 

3.1.1. Для обґрунтування необхідності і виправданості спорудження ЦСВЯП в ТЕОІ 
розглянуті різні варіанти поводження з ВЯП на заключній стадії стосовно енергоблоків 
Рівненської, Хмельницької і Южно-Української АЕС та виконаний порівняльний аналіз їх 
економічних і вартісних параметрів з урахуванням наявного вітчизняного і світового досвіду. В 

якості вихідних даних використовувались наступні параметри. 

3.1.2. Наведені в міжнародних дослідженнях оцінки вартості транспортування ВЯП 

залізничним транспортом від АЕС до місця зберігання складають 40-60 доларів США/кг ВМ [28]. 

3.1.3. Для варианту зберігання ВЯП в ЦСВЯП приймалося, що транспортування ВЯП 

від АЕС до сховища буде здійснюіватись по залізниці спеціальним потягом (ешелоном). Один 

маршрут відповідає транспортуванню ВЯП в обсязі одного перевантаження реактору. Вартість 
перевезень (з урахуванням витрат на рух порожнього і завантаженого потягу та послуг із 
страхування і охорони) приймалась на рівні 480 грн/км.  

3.1.4. Виходячи з міжнародних оцінок, для довгострокового технологічного зберігання 
протягом Т років повна вартість зберігання оцінена в ТЕОІ, як: 

Ц  (доларів США/кг ВМ) = 50 + Т * 5 

3.1.5. Оцінені в ТЕОІ прямі витрати з доставки, приймання, підготовки до зберігання та 
зберігання ВЯП у ЦСВЯП складають 1807 грн/кг ТМ. При визначенні витрат враховані: 

• капітальні вкладення; 
• експлуатаційні витрати активного періоду; 
• накопичення резерву для зберігання ВЯП у пасивний період експлуатації ЦСВЯП; 

• накопичення коштів на зняття з експлуатації ЦСВЯП. 

3.1.6. По завершенню технологічного зберігання ВЯП можлива його переробка або 
пряме захоронення в якості РАВ. За даними Агентства ядерної енергії ОЕСР/АЯЕ, вартість послуг 
з переробки ВЯП на сьогодні складає 540-720 доларів США/кг ВМ [28]. Відповідно до прогнозів 
експлуатуючих організацій, до 2030 року ця вартість зросте до рівня 1000-1100 доларів США/кг 
ВМ. 

3.1.7. Вартість послуг підприємств Росії з переробки ВЯП має тенденцію до щорічного 
підвищення. В 2006 році вона складала 520 доларів США/кг ВМ. Починаючи з 2008 року 
прогнозується підвищення до досягнення у 2030 році середньосвітових показників (1000-1100 

доларів США/кг ВМ). 

3.1.8. Відповідно даним ОЕСР/АЯЕ [28], питомі витрати на захоронення ВАВ від 

переробки ВЯП оцінюються в діапазоні від 80 до 200 доларів США/кг ВМ (для оцінок в ТЕОІ 
використане середнє значення 140 доларів США/кг ВМ). 

Наведені в міжнародних дослідженнях оцінки вартості прямого захоронення ВЯП в 
якості РАВ складають 300-600 доларів США/кг ВМ [28] (для оцінок в ТЕОІ використане 
середнє значення 450 доларів США/кг ВМ). 

 

3.2. Можливі варіанти поводження з ВЯП на заключній стадії ЯПЦ 

3.2.1. При моделюванні можливих варіантів поводження з ВЯП на заключній стадії 
ЯПЦ, в ТЕОІ були розглянуті наступні можливі види діяльності: 

• переробка ВЯП; 

• довгострокове зберігання ВЯП; 

• довгострокове зберігання ВАВ, отриманих в процесі переробки ВЯП; 
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• захоронення ВЯП у геологічних формаціях; 

• захоронення ВАВ у геологічних формаціях. 

При цьому кінцеві цілі переробки ВЯП (одержання МОХ-палива, одержання цінних 

матеріалів та/або ін.) в ТЕОІ не розглядалися, як такі, що не впливають на необхідність та 
виправданість спорудження ЦСВЯП. 

3.2.2. З урахуванням можливості реалізації конкретного виду діяльності в Україні або 
за її межами, в ТЕОІ були визначені 10 принципово можливих варіантів заключної стадії ЯПЦ, які 
наведені в Таблиці 3.1. Без втрат у повноті аналізу, в якості альтернативного Україні місця 
реалізації окремих видів діяльності в ТЕОІ розглядалась Росія, як країна, що на сьогодні пропонує 
послуги за ціною нижче середньосвітових. 

 

 

Таблиця 3.1. Можливі варіанти заключної стадії ЯПЦ 

№  

варіанта 

Перера-

ботка  

ВЯП 

Країна 

перера-

ботки 

ВЯП 

Довго-

тривале  

зберіганн
я ВЯП 

Країна 

зберіганн
я ВЯП 

Довго-

тривале 

зберіганн
я ВАВ 

Країна 

зберіганн
я ВАВ 

Захороне-

ня ВЯП у 

г/фор-

маціях 

Країна 

захороне-

ння ВЯП 

Захороне-

ння ВАВ 

в г/фор-

маціях 

Країна 

захороне-

ння ВАВ 

1 + Росія + - + Україна - - + Україна 
2 - - + Україна - - + Україна - - 

3 + Україна + Україна + Україна - - + Україна 
4 + Україна + Росія + Україна - - + Україна 
5 + Україна + Росія - - - - + Україна 
6 + Росія + Росія + Росія - - + Росія 
7 + Росія + Росія - - - - + Україна 
8 - - + Росія - - + Україна - - 

9 + Росія + Україна + Україна - - + Україна 
10 + Росія + Україна - - - - + Україна 

 

 
Виконаний в ТЕОІ якісний аналіз можливих варіантів показав наступне. Варіанти 3,4,5 

передбачають створення переробних потужностей в Україні, що на сьогодні не планується. Крім 

того, світовий досвід переробки ВЯП показує, що економічно виправданою є переробка лише 
значних обсягів ВЯП з метою повернення ядерних матеріалів до ЯПЦ. Україна з наявними 

чотирма атомними електростанціями не може вважатися країною із значними обсягами ВЯП. У 

зв'язку з вищевикладеним, Варіанти 3,4,5 в ТЕОІ були виключені з подальшого розгляду. 
Варіант 6 передбачає зберігання, переробку і наступне захоронення ВАВ в Росії. Чинне 

законодавство Російської Федерації не припускає захоронення РАВ інших країн на території Росії. 
У зв'язку з цим, Варіант 6 був виключений з подальшого розгляду.  

Варіант 7 відрізняється від Варіанта 1 лише відсутністю довгострокового зберігання ВАВ 

перед їх захороненням в Україні. У зв'язку з цим, вартісні показники варіантів схожі і окремий 

розгляд Варіанту 7 недоцільний. 

Варіант 8 відрізняється від Варіанту 2 лише місцем довгострокового зберігання ВЯП, тому 

окремий розгляд Варіанту 8 недоцільний.   

Варіанти 9 і 10 відрізняються від Варіанту 1 лише довгостроковим зберіганням ВЯП до 
відправлення на переробку, через що окремий розгляд Варіантів 9,10 визнано недоцільним.  

Таким чином, в ТЕОІ за результатами якісного аналізу для кількісного порівняння техніко-

економічних показників були відібрані Варіанти 1 і 2. 
  

3.3. Результати порівняння основних варіантів поводження з ВЯП 

3.3.1. Відповідно до Варіанту 1 («Переробка в Росії»),  ВЯП вивозиться з українських 
АЕС до РФ, де здійснюється його проміжне зберігання. Вивіз здійснюється до закінчення 
експлуатації діючих на сьогодні енергоблоків. ВЯП знаходиться на проміжному зберіганні в Росії 
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до введення в експлуатацію заводу з переробки. Переробка ВЯП, що надійшло за весь термін 

експлуатації конкретного енергоблоку, здійснюється починаючи з 2020 р. протягом 30 років у 
рівних річних обсягах. Переробка включає захоронення низько і середньоактивних радіоактивних 
відходів, осклування і проміжне зберігання ВАВ протягом 50 років, після чого ВАВ підлягають 
поверненню до України для остаточного захоронення. 

3.3.2. Відповідно до Варіанту 2 («ЦСВЯП»), до введення в експлуатацію ЦСВЯП 

відпрацьоване ядерне паливо вивозиться з АЕС України до Росії лише в мінімально необхідних 
обсягах, обумовлених максимально припустимим заповненням БВ. При цьому вивезене до Росії 
ВЯП підлягає проміжному зберіганню і переробці, а ВАВ – поверненню в Україну в порядку, 
передбаченому Варіантом 1.  

Починаючи з 2011 р. вивіз ВЯП з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української 
АЕС здійснюється до ЦСВЯП для проміжного зберігання протягом 50 років. Після 
завершення періоду проміжного зберігання, здійснюється захоронення ВЯП у геологічних 

формаціях. 

3.3.3. При виконанні оцінки витрат на реалізацію Варіанта 2 були враховані наступні 
складові вартості ЦСВЯП: 

• кошторисна вартість будівництва пускового комплексу ЦСВЯП; 

• кошторисна вартість будівництва наступних черг будівництва; 
• експлуатаційні витрати ЦСВЯП в активний період експлуатації; 
• експлуатаційні витрати в пасивний період експлуатації; 
• нормативні показники амортизаційних відрахувань на споруди та обладнання ЦСВЯП; 

• вартість обслуговування і ремонту споруд, систем та обладнання в процесі експлуатації 
ЦСВЯП; 

• витрати на зняття з експлуатації ЦСВЯП; 

• додаткові витрати, що враховують спорудження та експлуатацію ЦСВЯП у ЗВ  ЧАЕС. 

3.3.4. Порівняння сумарних витрат на поводження з ВЯП Рівненської, Хмельницької та 
Южно-Української АЕС на заключній стадії ЯПЦ і їх розподіл за окремими складовими для 
Варіантів 1 і 2 наведені в Таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2. Витрати на заключній стадії ЯПЦ (млн.грн) 

 Варіант 1 Варіант 2 

 

 

Всього 

в тому числі  

 

Всього 

в тому числі 
Транспортування, 

зберігання та  

переробка ВЯП 

Захоронення 

ВАВ 

Транспортування  

и зберігання ВЯП 

Захоронення 

ВЯП 
Захоронення 

ВАВ (вивіз ВЯП 

до 2011 р.) 
Нижня 
межа 
оцінки 

31 198 27 985 3 213 15 362 5 875 8 556 931 

Середнє 
значення 

 
33 608 27 985 5 623 24 332 9 868 12 835 1 629 

Верхня 
межа 
оцінки 

36 017 27 985 8 032 29 651 10 210 17 113 2 328 

 

Сумарні витрати за Варіантом 1 оцінені в діапазоні 31,2 – 36,0 млрд.грн із середнім 

значенням 33,6 млрд.грн. При цьому найбільш істотна частина витрат припадає на сплату послуг 
російської сторони з транспортування, зберігання і переробки. Витрати на повернення та 
остаточне захоронення ВАВ в Україні оцінені в діапазоні 3,2-8,0 млрд.грн, що складає 10-22% від 

сумарних витрат.  
Для Варіанту 2 можливі коливання цінових параметрів можуть призвести до зміни 

сумарних витрат більш ніж у 2 рази в діапазоні від 15,4 до 29,7 млрд. грн (у цінах 2006 року). При 

цьому до 40% сумарних витрат припадає на транспортування та зберігання ВЯП у ЦСВЯП, менше 
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10% - на захоронення ВАВ (продукт переробки ВЯП, вивезеного до РФ до 2011 року) і основна 
частка – більше 50% витрат буде пов'язана із захороненням ВЯП. 

3.3.5. За Варіантом 1 переважна частина витрат припадає на період роботи діючих 
енергоблоків АЕС України 2007-2049 р.р., максимальні витрати очікуються у 2018-2032 р.р. 

Витрати на зберігання та переробку ВЯП у РФ за період 2011-2049 р.р. оцінюються на рівні 
близько 93% від сумарних витрат за Варіантом 1. За період 2007-2049 р.р. з діючих енергоблоків 
Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС буде відпущено електроенергії близько 
1656 млрд. кВт*г, отже, за Варіантом 1 у тарифі для цих АЕС в середньому за вказаний період 

необхідно врахувати близько 1,9 – 2,2 коп/кВт*г.   
Розрахунки для Варіанту 2 показують, що в тарифі для цих АЕС в середньому за  період 

2007-2049 р.р. потрібно врахувати 0,9 – 1,8 коп/кВт*г. 

3.3.6. На підставі виконаних розрахунків та оцінок, в ТЕОІ зроблений висновок про те, 
що за розміром сумарних витрат і їх розподілом в часі Варіант 2, який передбачає створення та 
експлуатацію ЦСВЯП і наступне захоронення ВЯП в Україні, більш прийнятний порівняно з 
Варіантом 1, який відповідає вивезенню, зберіганню та переробці ВЯП у РФ з наступним 

поверненням і захороненням в Україні ВАВ від переробки ВЯП.  

3.3.7. Спорудження ЦСВЯП відповідає основним принципам державної політики в 
сфері використання ядерної енергії та забезпечить умови безперебійної експлуатації АЕС України 

на тривалу перспективу, незалежно від майбутніх взаємин з Російською Федерацією з питань 
зберігання і переробки ВЯП. 

3.3.8. Можливість тривалого зберігання ВЯП у ЦСВЯП забезпечить реалізацію в 
Україні «відкладеного» рішення для наступного прийняття остаточного рішення щодо 
оптимального сценарію заключної стадії ЯПЦ (переробка або захоронення ВЯП). 
 

 

 

4. ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ МАЙДАНЧИКА ДЛЯ СПОРУДЖЕННЯ 

ЦСВЯП 
Інформація, що наведена в Розділі 4 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП [20,23]. 

4.1. Загальна схема вибору майданчика ЦСВЯП 

4.1.1. Вибір майданчика ЦСВЯП та його обґрунтування виконувалися в ТЕОІ 
поетапно: 

• етап 1 – вибір трьох пропонованих майданчиків; 
• етап 2 – аналіз і порівняння пропонованих майданчиків за екологічними, радіаційними та 
техніко-економічними критеріями; 

• етап 3 – узагальнення результатів проведених порівнянь і визначення найбільш прийнятного 
майданчика. 

 

4.2. Вибір трьох пропонованих майданчиків  

4.2.1. Вибір пропонованих майданчиків для розміщення ЦСВЯП містив: 
• аналіз нормативно-правової бази; 

• визначення загальних принципів вибору розглядуваних вихідних варіантів розміщення 
ЦСВЯП; 

• вибір розглядуваних варіантів розміщення ЦСВЯП; 

• визначення критеріїв порівняння розглядуваних варіантів; 
• вибір майданчиків, пропонованих для подальшого розгляду. 

4.2.2. Відповідно до положень Закону України “Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку" [6], ЦСВЯП має статус ядерної установки. 

Виконаний в ТЕОІ аналіз національної нормативно-правової бази і документів МАГАТЕ 

показав відсутність достатнього набору прямих нормативних вимог до майданчиків ЦСВЯП. У 

зв'язку з цим, в ТЕОІ при виборі майданчика ЦСВЯП, крім прямих вимог, регламентованих НП 
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306.2.105-2004 [36], був взятий до уваги комплекс вимог до майданчиків:  
• атомних електростанцій, як ядерних установок;  
• сховищ РАВ в частині вимог до довгострокових сховищ; 

• звичайних виробничих споруд. 

При цьому, приймалось, що на ЦСВЯП поширюються вимоги всіх нормативних 

документів України, що регламентують радіаційну і ядерну безпеку, а також поводження з РАВ. 

Крім вимог з ядерної і радіаційної безпеки,  в ТЕОІ були систематизовані вимоги з охороні 
навколишнього середовища в районі розміщення майданчика ЦСВЯП та захисту від техногенних 
впливів з урахуванням: 

• соціальних і екологічних умов; 
• природних умов; 
• техногенних умов. 

4.2.3. В якості загальних принципів вибору розглядуваних вихідних варіантів 
розміщення ЦСВЯП в ТЕОІ прийняті наступні положення: 

• наново відведені майданчики не підлягають розгляду, оскільки більша частина території 
України знаходиться у народо-господарчому використанні, а процедури обґрунтувань, 
розглядів і погоджень для нових майданчиків вимагають значного часу; 

• розглядуваними вихідними варіантами є (у порядку черговості): 
- проммайданчики існуючих АЕС; 

- території, що прилягають до проммайданчиків існуючих АЕС; 

- територія Зони відчуження ЧАЕС. 

4.2.4. За результатами виконаного аналізу, в якості розглядуваних вихідних варіантів 
розміщення ЦСВЯП в ТЕОІ були визначені наступні варіанти: 

• проммайданчик Рівненської АЕС та прилегла територія (варіант „РАЕС”); 

• проммайданчик Хмельницької АЕС та прилегла територія (варіант „ХАЕС”); 

• проммайданчик Южно-Української АЕС та прилегла територія (варіант „ЮУАЕС”); 

• проммайданчик Запорізької АЕС та прилегла територія (варіант „ЗАЕС”); 

• територія у Зоні відчуження ЧАЕС (варіант „ЗВ ЧАЕС”). 

4.2.5. Визначені в ТЕОІ критерії порівняння розглядуваних варіантів розміщення 
ЦСВЯП включали дві групи:  

• технічні критерії, які охоплюють як технічні показники, так і природно-географічні і 
техногенні умови майданчиків; 

• ліцензійні критерії, що характеризують умови діяльності з відведення землі та ухвалення 
рішення щодо будівництва ЦСВЯП, включаючи участь громадськості в прийнятті цього 
рішення. 

4.2.6. Результати порівняння розглядуваних варіантів разміщення ЦСВЯП 

систематизовані в Таблиці 4.1. Аналіз розглядуваних вихідних варіантів показав наступне:  
• варіанти „ЮУАЭС” і „ЗАЭС” є несприятливими, визначальним негативним показником є 
неможливість розміщення ЦСВЯП на території промзони АЕС та необхідність вилучення 
землі з народо-господарчого обігу на прилеглій території;  

• варіант „РАЭС” є несприятливим, визначальним негативним показником є наявність у товщі 
ґрунтів активних суффозійно-карстовых процесів. 

4.2.7. За результатами порівняльного аналізу по сукупності технічних і ліцензійних 
критеріїв, в якості трьох майданчиків ЦСВЯП, пропонованих для подальшого розгляду, в ТЕОІ 
були визначені:  

• майданчик, розташований на буддворі Хмельницької АЕС (далі – майданчик „ХАЕС”);  

• майданчик, розташований безпосередньо поблизу споруджуваного ЦСВЯП-2 ЧАЕС (далі – 

майданчик „ЧАЕС”);  

• майданчик, розташований безпосередньо поблизу комплексу "Вектор" і планованого 
центрального підприємства по захороненню РАВ (далі – майданчик „ЦПЗ”). 
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4.3. Короткий опис майданчика „ХАЕС” 

4.3.1. Пропонований майданчик «ХАЕС» знаходиться на территорії Славутського 
району Хмельницької області, у 100 км на північ від м.Хмельницький та в 45 км на південний схід 

від м.Рівне. Майданчик розташований на территорії Хмельницької АЕС та  межує із західного 
боку з проммайданчиком 2-го енергоблоку АЕС, розташованої на лівому березі р. Горинь, між 

м.Нетішин і селами Дорогоща и Півнева гора. Карта-схема розташування майданчика «ХАЭС» 

показана на Рис.4.1. 

4.3.2. Майданчик „ХАЕС” знаходиться в межах Західно-Української провінції 
лісостепової зони України, на території якої виділяються три фізико-географічні області – 

Волинська височина, Мале Полісся (лісостепові ландшафти) і Північне Поділля змішано-лісові 
ландшафти). 

4.3.3. Просторово район Хмельницької АЕС знаходиться в південній частині 
Волинського мегаблоку, в області його сполучення з Подільським мегаблоком, у межах Новоград-

Волинського блоку. 
Майданчик „ХАЕС” розташований поблизу вузла перетинання субширотної Черняховської 

зони розламів і діагонального Хмельникського розламу, однак, з погляду кількісних показників 
неотектоничної активності, ця територія характеризується невисокими значеннями амплітуд (20-

30 м) вертикальних рухів по протилежних крилах розламів у неоген-четвертинні часи (тобто за 
період 26 млн.років), що дозволяє в цілому не надавати значної ролі вертикальній складовій 

неотектоничних рухів земної кори в загальному процесі неотектогинеза; середній градієнт 
швидкості вертикальних рухів по цих розламах невеликий і складає 0,001-0,02 см/км/тис.років. 

В цілому територія характеризується сприятливими інженерно-геологічними умовами, 

динамічно хитливих, просадних ґрунтів, активного карсту немає. 
За геологічною побудовою на розвідану глибину 60 м беруть участь (зверху вниз) 

сучасночетвертинні техногенні ґрунти, верхнє- та средньочетвертинні флювіогляціальні 
утворення, що підстилаються відкладеннями чарторийської і берестовецької свити венда. У зв'язку 
із значною різницею в абсолютних відмітках як природного рельєфу, так і спланованої поверхні в 
межах проммайданчика, потужність і літологічний склад четвертинних відкладень на різних 
ділянках змінюються в досить широких межах. 

На сьогодні, з урахуванням сейсмічного мікрорайонування майданчика ХАЕС, сейсмічна 
небезпека складає: ПЗ = 5 балів, МРЗ = 6 балів. 

4.3.4. Гідрографічну мережу в 30-кілометровій зоні впливу Хмельницької АЕС 

представляють ріки басейну р. Горинь, а також озера, ставки, водоймища і меліоративна мережа 
каналів. У межах 30-кілометрової зони ХАЕС до ріки впадає 37 приток довжиною від 10 до 80 км і 
приблизно 220 приток довжиною менш 10 км. Відстань від пропонованого майданчика ЦСВЯП до 
р.Горинь – 1,9 км. 

 Джерелами технічного водопостачання АЕС є р.Горинь і р.Гнилий Ріг. Розрахункові рівні 
повеней забезпеченістю 0,01% складають для р.Горинь – 197,840 м, для р.Гнилий Ріг – 193,700 м. 

З урахуванням планувальних відміток проммайданчика (206,000 м, на ОРУ 224,0 – 222, 000 м) 

максимальні горизонти повеней поталих і дощових вод на р.Горинь не становлять небезпеки для 
споруд АЕС. 

 Безпосередньо до проммайданчику примикає штучне наливне водоймище, що 
використовується для охолодження основного технологічного обладнання АЕС. Нормальний 

підпертий горизонт (НПГ) води у водоймищі на три метри нижче планувального майданчика АЕС. 

Форсований підпертий горизонт води у водоймищі при пропуску повені 0,01%-ної забезпеченості 
(1 раз на 10000 років) перевищує НПГ на 0,7 м. 

 На сьогодні глибина рівня ґрунтових вод на проммайданчику 3,00-4,00 м (абс. відмітки 

202,000-203,000 м), на майданчику ОРУ 7,00-16,00 м (абс. відмітки 206,000-215,000 м), на буддворі 
1,00-4,00 м (абс. відмітки 202,000-205,000 м). 

Максимальна швидкість вітру за багаторічними спостереженнями сягала 38 і 40 м/с. 
Повторюваність шквалів (пориви вітру до 21-35 м/с) приблизно один раз на 10 років. Ураганні 
вітри (тривалі вітри понад 33 м/с) за останні 30 років відзначені у 9-10 випадках. Повторюваність 
слабких вітрів (до 2 м/с) за холодний період - 32%, за рік - 26%. 
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Таблиця 4.1. Результати порівняння розглядуваних варіантів разміщення ЦСВЯП. 

 

Найменування 

критерію відповідно 

до п.4.2 

Майданчик 
Значимість 

показників 
Висновки 

ЮУАЕС ЗАЕС РАЕС ХАЕС 
ЧАЕС (у зоні 
відчуження) 

ЦПЗ (у зоні 
відчуження) 

Технічні критерії 
Можливість 
розміщення 
майданчика 

Не можливе Не можливе Можливе Можливе Можливе Можливе Визначальне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС, 

ЧАЕС, ЦПЗ, РАЕС 

Планування території Потрібне Потрібне Потрібне Не потрібне Не потрібне Потрібне Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС і 
ЧАЕС 

Сейсмічні впливи ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

ПЗ-5 балів 
МРЗ-6 балів 

Не є 
визначальним 

у цьому 

випадку 

Всі майданчики в 
рівних умовах 

Вітер Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -34 

м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік -

30% 

Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -65 

м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік -

50% 

Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -

37,3м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік -

28% 

Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -40 

м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік -

26% 

Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -

47,3м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік - 

50-60% 

Максимальна 
розрахункова 
швидкість 
вітру 0,01% -

47,3м/с. 
Повторюваніст
ь слабких 

вітрів за рік - 

50-60% 

Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС, 

РАЕС, ЮУ АЕС 

Рівень ґрунтових вод 1 м 5 м 4-21 м 1-4 м 1-2 м 8-21 м  Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків РАЕС, 

ЦПЗ 

Смерч Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                
Кр=3,4 

 

Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                
Кр=2,57 

 

Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                
Кр=1,92 

 

Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                 
Кр=2,75 

 

Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                
Кр=3,0 

 

Розрахунковий 

клас 
інтенсивності                 
Кр=3,0 

 

Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків РАЕС, 

ХАЕС, ЗАЕС 
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Найменування 

критерію відповідно 

до п.4.2 

Майданчик 
Значимість 

показників 
Висновки 

ЮУАЕС ЗАЕС РАЕС ХАЕС 
ЧАЕС (у зоні 
відчуження) 

ЦПЗ (у зоні 
відчуження) 

Максимальні 
температури 

Амплітуда 
коливань 
температури –

73°З 

Амплітуда 
коливань 
температури –

75°З 

Амплітуда 
коливань 
температури –

74,7°З 

Амплітуда 
коливань 
температури –

69,6°З 

Амплітуда 
коливань 
температури –

74°З 

Амплітуда 
коливань 
температури –

74°З 

Не є 
визначальним 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС,   

ЮУ АЕС 

Негативні природні 
процеси 

Немає Наявність у 

товщі ґрунтів 
сильносжимае
мых динамічно 

нестійких 

ґрунтів 
невеликої 
потужності.  

Наявність у 

товщі ґрунтів 
активних 

суффузионно-

карстових 

процесів 

немає Наявність у 

товщі ґрунтів 
сильносжимае
мых ґрунтів 
невеликої 
потужності.  

Немає Визначальне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС, 

ЦПЗ,  

ЮУ АЕС 

Вплив технічної 
діяльності на ЦСВЯП 

Відстань (км) 

до: 

залізниці - 2,2 

автомоб - 0,15 

Відстань (км) 

до: 

залізниці - 2,4 

автомоб - 3 

Відстань (км) 

до: 

залізниці - 0,5 

автомоб - 8 

Відстань (км) 

до: 

ж/д - 9 

автомоб - 6,3 

Відстань (км) 

до: 

залізниці - 0,4 

автомоб - 

безпосередня 
близькість 

Відстань (км) 

до: 

залізниці - 5 

автомоб - 

безпосередня 
близькість 

Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчика ХАЕС 

 

 

Вплив доставки ВЯП 

до сховища на 
експлуатацію діючої 
АЕС 

Не впливає Впливає, тому 

що доставка 
ВЯП буде 
здійснюватися 
через 
проммайданчи
к  й залізн. 

станцію АЕС 

Не впливає Впливає, тому 

що доставка 
ВЯП буде 
здійснюватися 
через 
проммайданчи
к АЕС 

Не впливає Не впливає Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків РАЕС, 

ЧАЕС, ЦПЗ, ЮУ 

АЕС 

         



Информационно-аналитический обзор материалов ТЭО инвестиций 

централизованного хранилища ОЯТ реакторов ВВЭР АЭС Украины 

  

 

              Державний науково-інженерний центр                            Національна атомна енергогенеруюча   
              систем контролю та аварійного реагування                     компанія «ЕНЕРГОАТОМ»                    

59

Найменування 

критерію відповідно 

до п.4.2 

Майданчик 
Значимість 

показників 
Висновки 

ЮУАЕС ЗАЕС РАЕС ХАЕС 
ЧАЕС (у зоні 
відчуження) 

ЦПЗ (у зоні 
відчуження) 

Ліцензійні критерії 
Необхідність 
вилучення земель із 
народногосподарсько
го обігу 

Потрібно Потрібно Потрібно Не потрібно Не потрібно Не потрібно Визначальне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ХАЕС, 

ЧАЕС, ЦПЗ 

Думка громадськості Щільність 
населення –   

70,3 чіл/км2
 

В 4 км від АЕС 

перебуває 
м.Южноукраїн
ка (42,7 

тис.чіл). 

У    км від АЕС 

перебуває 
м.Вознесенськ 
(42,0 тис.чіл) 

 

 

Щільність 
населення – 

132,6 чіл/км2
 

В 5 км від АЕС 

перебуває 
м.Енергодар 

(59,9 тис.чіл). 

В 13 км від 

АЕС перебуває 
м.Нікополь 
(156,7 тис.чіл). 

В 12 км від АЕС 

перебуває м. 

Каменка-
Дніпровська, 
(17,8 тис.чіл; 
В 52 км від 

АЕС перебуває 
м.Запоріжжя, 
(900 тис.чіл) 

 

Щільніст
ь 
населення 
–      44 

чіл/км2
 

В 3 км 

від АЕС 

перебува
є 
м.Кузнец
овськ 
(41,2 

тис.чіл). 

В 74 км 

від АЕС 

перебува
є 
м.Луцьк 
(218,4 

тис.чіл). 

В 80 км 

від АЕС 

перебува
є м.Рівне 
(249 

тис.чіл) 

Щільність населення в 
10-км зоні – 74 чіл/км2

 

В 2,7 км від АЕС 

перебуває м.Нетішин 

(34,7 тис.чіл). 

В 15 км від АЕС 

перебуває м.Славута 
(37,8 тис.чіл). 

В 26 км від АЕС 

перебуває м.Ізяслав, 
(18,3 тис.чіл). 
В 9 км від АЕС 

перебуває м.Острог, 
(14,2 тис.чіл). 

В 45 км від АЕС 

перебуває м.Рівне 
(245 тис.чіл) 

 

В 30-км 

населення 
немає. 
В  44 км від 

площадки 

перебуває 
м.Славутич 

(25,2 тис. чіл). 

В 110 км від 

ЧАЕС 

перебуває 
м.Київ  (2,8 

млн.чіл). 

В  76 км від 

площадки 

перебуває 
м.Чернігів (310 

тис. чіл). 

В 50 км від 

АЕС перебуває 
м.Іванов,  (40 

тис.чіл) 

 

В 30-км 

населення 
немає. 
В  44 км від 

АЕС перебуває 
м.Славутич 

(25,2 тис. чіл). 

В 110 км від 

ЧАЕС 

перебуває 
м.Київ  (2,8 

млн.чіл). 

В  90 км від 

площадки 

перебуває 
м.Чернігів (310 

тис. чіл). 

В 50 км від 

АЕС перебуває 
м.Іванов,  (40 

тис.чіл) 

Істотне 
значення 

Перевага у 

майданчиків ЧАЕС, 

ЦПЗ 
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X мельницкая АЭС 

Площадка «ХАЭС» для  
строительства ЦХОЯТ 

X мельницька АЕС 

Майданчик «ХАЕС» для  

будівництва ЦСВЯП 

 
 

Рис.4.1. Карта-схема розташування майданчика «ХАЭС». 

 

Середньорічна температура повітря дорівнює 6,8°С, абсолютний максимум 36,6°С, 

абсолютний мінімум - мінус 33,6°С. 

Середня повторюваність туманів на рік - 15%, за холодний період - 28%. 

Відповідно до районування смерченебезпечних подій, майданчик „ХАЕС” знаходиться в 
смерченебезпечному районі. За каталогом зареєстрованих смерчів на території СРСР з 1945 до 
1986 року і даним Гідрометкому України за період 1986-1997 роки безпосередньо на території 30-

кілометрової зони ХАЕС смерчі не зареєстровані. Розрахунковий клас інтенсивності ймовірного 
смерчу для пропонованого майданчика ЦСВЯП дорівнює 2,75 [90]. Річна ймовірність 
проходження смерчу 14х10

-7
. 

4.3.5. У радіусі 25 км від майданчика відсутні міста з чисельністю населення 100 тис. 
осіб і більше. Щільність населення складає 74 чол./км2

. Найближчим населеним пунктом (на 
відстані 2,7 км від реакторного відділення енергоблоку №2 ХАЕС) є м.Нетішин, розташоване у 
північно-західному напрямку від АЕС, чисельність населення складає 34,75 тис. чол. У 11 км від 

ХАЕС знаходиться м. Острог (з населенням 14,2 тис. чол.), у 13 км - м. Славута (37,8 тис. чол.), у 
21 км – м. Ізяслав (18,3 тис. чол.), у 35 км – м. Здолбунів (28,5 тис. чол.), у 45 км – м. Рівне (245 

тис. чол.). 

4.3.6. У 10-кілометровій зоні відсутні промислові об'єкти, що можуть впливати на 
безпечну експлуатацію сховища. На відстані до 25 км від АЕС відсутні зони відпочинку 
державного значення і державні природні національні парки. 

4.3.7. По північній границі с. Кривін на відстані 8-9 км (по повітряній прямій) 

проходить ділянка залізничної магістральної лінії Шепетівка-Здолбунів-Львів, на якому 
знаходиться проміжна станція ІІІ класу Кривін. До станції примикає під'їзна колія баластового 
кар'єру "Сільце", довжиною 8,4 км з мостовим переходом через р.Горинь. Перед мостовим 

переходом споруджена станція IV класу Сільце, до якої, після її реконструкції, було здійснене 
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примикання під'їзної залізничної колії АЕС. 

Автомобільна дорога державного значення Бердичев-Шепетівка-Острог проходить у 6,3 км 

північніше проммайданчика. Головний в'їзд на майданчик АЕС здійснюється по під'їзній 

автомобільній дорозі довжиною 6,3 км із примиканням до зазначеної дороги державного значення. 
Крім того, існують автодороги, що забезпечують зв'язок з автодорогою Бердичів-Шепетівка-
Острог. 

Водяний транспорт відсутній. 

4.3.8. Місцем, найбільш прийнятним для розміщення майданчика ЦСВЯП, є територія 
буддвору. На сьогодні на пропонованому майданчику наявні тимчасові відкриті склади 

конструкцій, підкранові колії і залізнична колія, що йде до цеху облапачення роторів турбін. 

Майданчик спланований на відмітці 206,000 м. 

 Підготовчі роботи при організації майданчика мають включати:  

• будівництво ділянки залізничної колії довжиною 506 - 1670 м;  

• спорудження під'їзної автодороги довжиною 980 м;  

• підключення до інфраструктури ХАЕС;  

• демонтаж крану;  
• знесення існуючих споруд;  

• демонтаж бетонного покриття;  
• організацію власної охоронної зони. 

 Підвіз ВЯП з інших АЕС буде проходити через територію діючого буддвору 
енергоблоків №1 і №2 ХАЕС. 

 

4.4. Короткий опис майданчика „ЧАЕС” 

4.4.1. Пропонований майданчик „ЧАЕС” у адміністративно-територіальному 
відношенні розташований в Чорнобильському районі Київської області і знаходиться в центрі ЗВ 

ЧАЕС – території із особливою формою адміністративного управління, землі якої виведені з 
господарського користування, а населення евакуйоване. Майданчик знаходиться безпосередньо в 
центрі 10-кілометрової зони особливої радіаційної небезпеки, в межах санітарно-захисної зони 

Чорнобильської АЕС. З південного сходу пропонований майданчик „ЧАЕС” межує з 
проммайданчиком ЦСВЯП-2 ЧАЕС. Карта-схема розташування майданчика «ЧАЭС» показана на 
Рис.4.2. 

4.4.2. Майданчик знаходиться на півночі Київської області в межах Київського Полісся 
на межиріччі р.Прип’ять і р.Уж. 

4.4.3.  У тектонічному плані район розміщення знаходиться на стику двох регіональних 
структур Східно-європейської платформи – Українського щита, Днепровсько-Донецького 
авлакогену (ДДА) і Прип’ятьського прогину. 

Тетеревська зона розламів складається з двох гілок: I – західна гілка, II- східна гілка. 
Західна гілка Тетеревського розламу є більш протягненою за східну. Майданчик розташований 

майже посередині між двома гілками Тетеревської зони розламів. Швидкість сучасних  рухів  за  
геодезичними даними для Тетеревської зони розламів I складає 0,1-0,6 мм/рік, а для Тетеревської 
зони розламів II 0,1-0,4 мм/рік. Тектонічно активними можна визнати південно-східну гілку 
Тетеревського розламу I і Тетеревский розлам II від Радомишля до перетинання з Південною 

прибортовою зоною розламів ДДА. 

З урахуванням сейсмічного мікрорайонування проммайданчика ЧАЕС, оцінка сейсмічності 
становить ПЗ = 5 балів, МРЗ = 6 балів. 

Майданчик у геоморфологічному відношенні розташований на I надзаплавній терасі 
долини р.Прип’ять. Абсолютні відмітки поверхні 113,700-117,000 м. 

Геологічний розріз (зверху вниз) складають верхнечетвертичные алювіальні утворення 
(фації заплавна, старична – верхній горизонт, пляжева, старична – нижній горизонт, руслова, 
розмиву), середньочетвертинні алювіальні відкладення, що підстилаються на глибині 29,60-31,50 

м. суглинками київського почту середнього палеогену (еоцену). Переважають у геологічному 
розрізі піски дрібні і середньої крупності; глинисті ґрунти в алювіальних відкладеннях залягають 
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лише у верхній частині розрізу, характеризуються невеликою потужністю.  

 
 

Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третья очередь ЧАЭС Третя черга ЧАЕС 

ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦХОЯТ ЦСВЯП  

ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 ХОЯТ-2 СВЯП-2 

 
 

Рис.4.2. Карта-схема розташування майданчика «ЧАЭС». 

 

В цілому майданчик „ЧАЕС” характеризується сприятливими інженерно-геологічними 

умовами, динамічно хитливих, просадних ґрунтів, активного карсту немає. 

4.4.4. Гідрологічні умови району будівництва визначаються гідрологічним режимом 

ріки Прип’ять (правої притоки р.Дніпро). З 1996 року р.Прип’ять на розглянутій ділянці 
знаходиться в зоні перемінного підпору від Київського водоймища. Ріка Прип’ять віддалена від 

пропонованого майданчика на 4 км. 

Розрахункові максимальні рівні р. Прип’ять на майданчику ЦСВЯП з урахуванням 

перемінного підпору від Київського водоймища і дамб обвалування з імовірністю Р=0,01 % 

знаходяться на абсолютній відмітці 111,400 м. Затоплення території не прогнозується. 
Значення максимально можливого рівня ґрунтових вод при повіні 0,01 %-ної 

забезпеченості на майданчику ЦСВЯП, залежить від рівня води у відвідному каналі і ставку-
охолоджувачі ЧАЕС. На сьогодні рівень ґрунтових вод складає 3,0 – 4,0 м (абс. відмітка 111,00 м); 

орієнтована амплітуда сезонних коливань рівня до 2 м, тобто абсолютна відмітка максимального 
прогнозованого рівня  - 113,00 м. 

4.4.5. Середньорічна температура повітря 6,7°С, абсолютний максимум 39°С, 

абсолютний мінімум мінус 35°С.  

Сильний вітер (швидкість вище 15 м/с) спостерігається в середньому 13 днів на рік  (в 
окремі роки – до 38 днів на рік). Шквали (швидкість вітру 20-30 м/с) спостерігаються з 
повторюваністю 5 випадків за 10 років. Максимальна швидкість вітру (забезпеченістю 0,01%) 

сягає 47,3 м/с. Повторюваність слабких вітрів (до 2 м/с)  - 50-60% на рік. 
Середня повторюваність туманів на рік - 21 %. 

Район майданчики ЧАЕС знаходиться в зоні підвищеної смерченебезпечності:  
• річна імовірність проходження смерчу (Ps) через задану точку дорівнює 1х10

-6
;  

• розрахунковий клас ймовірного смерчу Кр= 3,0. 
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4.4.6. В радіусі 30 км від ЧАЕС - у межах Зони відчуження, населених пунктів немає. 
Найближчі міста від майданчика ЧАЕС знаходяться: м.Славутич – у 44 км (населення 25,2 тис. 
чол.); м.Іванків - у 50 км (40 тис. чол.); м.Чернігів – у 76 км (310 тис. чол.); м.Київ – у 110 км (2,8 

млн. чол.). 

4.4.7. У 10-кілометровій зоні майданчика промислові об'єкти, що можуть впливати на 
безпечну експлуатацію сховища, відсутні. Зон відпочинку та орних земель у радіусі 30 км немає. 

4.4.8. Безпосередньо поблизу майданчика будівництва ЦСВЯП-2 (0,4 км) розташовані 
під'їзні залізничні колії ДСП ЧАЕС з виходом через станцію Янів на колії загального 
користування МЗТ України. 

Автомобільний шлях – автодорога Чорнобиль – ЧАЕС знаходиться безпосередньо поблизу 
майданчика будівництва ЦСВЯП-2 і дозволяє здійснювати автомобільні перевезення. 

Водного транспорту немає. 

4.4.9. Місце для розміщення ЦСВЯП обрано в південно-східному напрямку від 

існуючого ОРУ, безпосередньо поблизу майданчика будівництва ЦСВЯП-2 Чорнобильської АЕС. 

Територія майданчика межує з північного заходу – з майданчиком будівництва    ЦСВЯП-2; з 
північного сходу – з відвідним каналом (Рис.4.2). 

При організації майданчика можливе використання транспортних зв'язків і інфраструктури 

ЦСВЯП-2 ЧАЕС. 

Підготовчі роботи при організації майданчика мають включати:  

• земляні роботи – вилучення і насипку ґрунту;  
• будівництво залізничної під'їзної колії довжиною 170 м. 

 

4.5. Короткий опис майданчика „ЦПЗ” 

4.5.1. Пропонований майданчик „ЦПЗ”, так само, як і майданчик „ЧАЕС”, у 
адміністративно-територіальному відношенні розташований в Чорнобильському районі Київської 
області і знаходиться в ЗВ ЧАЕС. Майданчик „ЦПЗ” розташований в районі між відселеними 

населеними пунктами Буряківка, Чистогалівка та Стечанка, межуючи з західного боку з Центром 

по переробці і захороненню РАВ (комплекс "Вектор").  Карта-схема розташування майданчика 
«ЦПЗ» показана на Рис.4.3. 

4.5.2. Майданчик розташований в межах моренно-зандрової рівнини Київського 
Полісся, на межиріччі р.Прип’ять і її правої притоки – р.Уж. Майданчик знаходиться в Зоні 
відчуження ЧАЕС. Рельєф пологохвильовий, у центральній і північно-східній частинах території 
просліджуються гряди висотою до 10 м, покриті посадженим сосновим лісом висотою до 16 м. 

Абсолютні відмітки рельєфу складають переважно 132,000-135,000 м, на грядах - до 152,000 м. 

4.5.3. У структурному відношенні пункт розташований у межах Дніпровсько-

Донецької западини, у зоні її змикання з північно-східним схилом Українського кристалічного 
щита. 
 Аналіз новітніх тектонічних рухів, структурно-тектонічного плану території і характеру 
залягання відкладень у верхній частині осадового чохла (палеогенових і четвертинних), свідчить, 
що пункт розташований поза зоною новітніх розривних порушень. 
 У геологічній побудові на розвідану глибину (79 м) беруть участь породи еоценового 
відділу верхнього палеогену (піски бучаксько-канівського і мергельні глини київського почту), 
перекриті четвертинними відкладеннями. Мергельні глини в північно-західній частині території 
пункту розмиті. Четвертинні відкладення (знизу нагору) представлені древньо-

середньочетвертинними аллювіально-флювіогляціальними пісками, вище – 

середньочетвертинними флювіогляціальними пісками з прошарками супесей і суглинків, з лінзами 

морених і озерно-льодовикових глинистих ґрунтів. Загальна потужність четвертинних відкладень 
переважно складає близько 50 м. 

 Сейсмічність майданчика складає: ПЗ - 5 балів; МРЗ - 6 балів. 

4.5.4. Ґрунтові води залягають на глибинах від 8 до 21 м від поверхні (абсолютні 
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відмітки 122,000-127,000 м). Амплітуда сезонних коливань рівня до 1,5 м. Ухил дзеркала 
ґрунтових вод у північно-східному напрямку (до долини р.Прип’ять) і на частині території – у 
південно-західному (до долини р.Уж). 

 
 

Рис.4.3. Карта-схема розташування майданчика «ЦПЗ». 

 
Розрахунковий максимальний рівень ріки Прип’ять на пропонованому майданчику  з 

урахуванням перемінного підпору від Київського водоймища і дамб обвалування з імовірністю 

0,01% знаходяться на відмітках 111,400 м. Майданчик може бути спланований на відмітці 138,000 

м. Пропонований майданчик ЦСВЯП знаходиться поза зоною затоплення, відстань до р.Прип’ять 
– 10 км, до р.Уж – 8 км. 

Гідрогеологічні умови мають досить високу захисну здатність від радіоактивних забруднень. 

4.5.5. Майданчик знаходиться в будівельно-кліматичній зоні ІІв (СНИП 2.01.01-82). 

Клімат району помірно-континентальний з позитивним балансом вологи: середньорічна сума 
опадів переважає над випаром. 

Гідрометеорологічні показники і показники смерченебезпечності майданчика ЦПЗ 
аналогічні майданчику ЧАЕС (див. п.4.4.5).  

4.5.6. В радіусі 30 км від ЧАЕС - у межах Зони відчуження, населених пунктів немає. 
Найближчі міста від майданчика ЦПЗ знаходяться: м.Іванків - у 43 км (40 тис. чол.); м.Славутич – 

у 58 км (населення 25,2 тис. чіл; м.Чернігів – у 90 км (310 тис. чол.); м.Київ – у 110 км (2,8 млн. 

чол.). 

4.5.7. У 10-кілометровій зоні майданчика промислові об'єкти, що можуть впливати на 
безпечну експлуатацію сховища, відсутні. Зон відпочинку та орних земель немає. 

4.5.8. У північному напрямку від майданчика на відстані 5 км проходить одноколійна 
залізниця, відстань до найближчої станції Янів – 10 км. На сьогодні залізниця не експлуатується, 
потрібно відновлення на ділянці станція Вільча – станція Шепелічі. 

Майданчик комплексу "Вектор" з'єднаний з майданчиком ЧАЕС і станцією Янів мережею 

автодоріг, що дозволяє здійснювати автомобільні перевезення. 

ЦСВЯП 

ЦПЗ РВ „Буряківка” 

Буряківка 

Чистогалівка 

Комплекс „Вектор” 
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Водного транспорту немає. 

4.5.9. Місце для розміщення ЦСВЯП може бути обрано безпосередньо поблизу 
майданчика комплексу "Вектор" (ЦПЗ) біля північно-західної або західної границі території. 
 При організації майданчика можливе використання транспортних зв'язків і 
інфраструктури комплексу "Вектор". 

 Підготовчі роботи при організації майданчики мають включати: 

• рубання дерев;  
• земляні роботи – вилучення і насипку ґрунту;  
• будівництво залізничної під'їзної колії довжиною 6,4 км. 

 

4.6. Аналіз і порівняння пропонованих майданчиків за екологічними, 

радіаційними і техніко-економічними критеріями 

4.6.1. Аналіз трьох пропонованих майданчиків за екологічними критеріями включав: 
• розгляд природних умов пропонованих майданчиків; 
• розгляд соціальних умов пропонованих майданчиків; 
• визначення методології виконання порівняння; 
• вибір факторів навколишнього середовища, розглядуваних при порівнянні майданчиків; 
• визначення критеріїв порівняння майданчиків; 
• вибір найбільш прийнятного за екологічними критеріями майданчика. 

Проведене в ТЕОІ екологічне порівняння трьох пропонованих майданчиків для 
розміщення ЦСВЯП дозволило зробити висновок щодо того, що за досить широким комплексом 

природних, техногенних і соціальних факторів ці майданчики можуть бути визнані рівноцінними. 

При цьому, майданчик „ЦПЗ” визначений в ТЕОІ, як найбільш прийнятний для розміщення 
ЦСВЯП за екологічними критеріями в цілому. Найбільш важливими факторами, що обумовили цю 

перевагу, є:  
• найбільша відстань від поверхневих водних об'єктів, водозаборів підземних вод і великих 
населених пунктів, що забезпечує найбільш високу екологічну безпеку населення;  

• найбільш низький рівень ґрунтових вод і найбільш піднесене положення на місцевості, що 
сприяють розсіюванню забруднюючих речовин у навколишньому середовищі, зв'язуванню в 
товщі ґрунту і, отже, зменшенню їх прогнозних концентрацій у зоні впливу. 

4.6.2. Аналіз майданчиків за радіаційними критеріями включав: 
• визначення методології виконання порівняння; 
• вибір критеріїв порівняння майданчиків; 
• розгляд радіаційного впливу при нормальній експлуатації, проектній (з максимальними 

наслідками) і запроектній (гіпотетичній) аваріях для пропонованих майданчиків; 
• порівняння майданчиків за всіма радіаційними критеріями; 

• вибір найбільш прийнятного майданчика за результатами порівняння. 
В якості радіаційних критеріїв в ТЕОІ були визначені наступні показники: 

• радіаційна ситуація в районі будівництва; 
• потужність дози для персоналу при будівництві; 
• колективна доза при експлуатації; 
• колективна доза при проектній аварії; 
• зона впливу при позапроектній аварії. 

В результаті порівняння за радіаційними критеріями, в ТЕОІ зроблений висновок щодо 
того, що найбільш прийнятними для будівництва ЦСВЯП є майданчики, розташовані в ЗВ ЧАЕС, 

- майданчик „ЧАЕС” та майданчик „ЦПЗ”, при цьому останній має незначну перевагу. 

4.6.3. Аналіз майданчиків за техніко-економічними критеріями включав: 
• розгляд відмінних особливостей майданчиків за змінними капітальними витратами, 

включаючи витрати на підготовку території, організацію будівництва та інфраструктуру; 
• розгляд відмінних особливостей майданчиків за транспортними умовами; 

• визначення відмінних технічних показників майданчиків; 
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• порівняння майданчиків за техніко-економічними критеріями; 

• вибір найбыльш прийнятного майданчика за результатами порівняння. 
Проведене в ТЕОІ порівняння трьох пропонованих майданчиків за техніко-економічними 

критеріями дозволило зробити наступні висновки. Найбільш прийнятним майданчиком за 
економічними показниками є майданчик „ХАЕС”. При цьому, однак, на майданчику „ХАЕС” 

наявні обмежені умови будівництва і неможливе подальше його розширення понад проектні 
обсяги.  

Відмінність за змінними капітальними витратами між майданчиком „ХАЕС” і найближчим 

до нього за техніко-економічними критеріями майданчиком „ЧАЕС” складає 30,9 млн.грн, що не 
перевищує 10% від загальних капітальних витрат. Основними складовими, що визначили 

збільшення вартості змінних витрат на майданчиках „ЦПЗ” і „ЧАЕС”, є додаткові витрати, 

пов'язані з роботою в Зоні відчуження ЧАЕС і вахтовим методом роботи (5,3 та 4,6 млн.грн 

відповідно), а для майданчика „ЦПЗ” - також витрати на спорудження під'їзної залізничної гілки. 

4.7. Визначення найбільш прийнятного майданчика ЦСВЯП 

4.7.1. Визначення найбільш прийнятного майданчика за результатами всіх проведених 
порівнянь включало: 

• систематизацію та узагальнення результатів за всіма проведеними порівняннями; 

• визначення найбільш прийнятного майданчика; 
• аналіз переваг і недоліків найбільш прийнятного майданчика; 
• розгляд можливих залишкових невизначеностей. 

4.7.2. Тривалий термін експлуатації ЦСВЯП підсилює значення екологічних і 
радіаційних критеріїв порівняно з техніко-економічними критеріями. Виходячи з цього, в ТЕОІ 
зроблений висновок щодо того, що найбільш прийнятним є майданчик „ЦПЗ”. 

4.7.3. Перевагами майданчика „ЦПЗ” є: 
• можливість розміщення ЦСВЯП проектної потужності (близько 5650 т ВМ) і наступного 
істотного його розширення (більше, ніж на 100%); 

• значна відстань від великих міст; 
• розташування в Зоні відчуження ЧАЕС, де відсутнє населення та у найближчому  
майбутньому не планується повернення територій до народо-господарчого обігу; 

• можливість створення нових робочих місць із залученням кваліфікованого персоналу, що 
звільняється при знятті з експлуатації ЧАЕС; 

• можливість при будівництві ЦСВЯП мінімізації перетинання вантажопотоків, пов'язаних із 
діяльністю і будівництвом інших об'єктів; 

• мінімальні обсяги планувальних робіт завдяки спокійному рельєфу території; 
• значна відстань від великих водних артерій України; 

• низький рівень ґрунтових вод, що виключає можливість підтоплення території протягом 

всього терміну експлуатації ЦСВЯП; 

• можливість використання інфраструктури прилеглого комплексу "Вектор"; 

• мінімальна кількість об'єктів, з якими буде сукупний вплив на навколишнє середовище; 
• здійснення в ході будівельних робіт реабілітації території, забрудненої радіоактивними 

речовинами. 

4.7.4. Недоліками майданчика „ЦПЗ” є: 
• необхідність вирубки лісу на значній площі (8,6 га); 
• необхідність будівництва під'їзної залізничної колії від ст.Шепелічі довжиною 6,4 км (при 

цьому можливо скорочення витрат за рахунок спорудження загальної з комплексом «Вектор» 

ділянки довжиною 3.7 км). 

4.7.5. До числа залишкових невизначеностей, що прямо не впливають на результати 

порівняння, але підлягають визначенню до початку реалізації проекту ЦСВЯП, відносяться: 
• (для майданчиків „ЧАЕС” та „ЦПЗ”) вирішення питань фінансування та відновлення ділянки 

залізниці Овруч-Вільча (крім ЦСВЯП, дана ділянка підлягає використанню  для комплексу 
"Вектор" і інших об'єктів, що споруджуються в ЗВ ЧАЕС); 
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• (для майданчику „ЦПЗ”) вирішення питань дольової участі у фінансуванні та спорудження 
ділянки під’їздного залізничного шляху від ст.Шепелічи до ЦСВЯП (крім ЦСВЯП, дана 
ділянка підлягає використанню  для комплексу "Вектор"). 
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5. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ РІШЕННЯ 
Інформація, яка наведена в Розділі 5 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП [18,23]. 

5.1. Основні рішення з технології поводження з ВЯП 

5.1.1. У ЦСВЯП планується здійснювати сухе зберігання ВЯП, що у порівнянні з 
мокрим зберіганням є більш прийнятним за екологічними та економічними критеріями. При 

сухому зберіганні виключаються вади, пов'язані з критичністю ВЯП (завдяки відсутності води – 

уповільнювача нейтронів), зменшується кількість утворюваних рідких радіоактивних відходів і 
потреби у відповідній інфраструктурі, зменшується викид до атмосфери радіоактивних речовин та 
ін. 

5.1.2. В ТЕОІ розглядається визначена за результатами тендеру технологія корпорації 
«Holtec International», що використовується для зберігання ВЯП АЕС у США, яка включає 
наступні операції: 

• завантаження ВТВЗ до БЦК (Рис.5.1) на енергоблоках АЕС з використанням 

перевантажувального контейнеру  HI-TRAC  (Рис.5.2); 

• осушування, заповнення інертним газом (гелієм) та заварювання двох бар’єрів герметичності 
БЦК на енергоблоках АЕС; 

• перевірку герметичності та якості зварювання кришок БЦК на енергоблоках АЕС; 

• перевантаження підготовленого БЦК до транспортного контейнеру HI-STAR  за допомогою 

перевантажувального контейнеру  HI-TRAC; 

• відправлення вагон-контейнерного ешелону з контейнерами HI-STAR (Рис.5.3) до ЦСВЯП; 

• прийом вагон-контейнерного ешелону в ЦСВЯП на шляхах відстою та маневрування; 
• перевантаження БЦК з транспортних контейнерів HI-STAR  до контейнерів для зберігання HI-

STORM (Рис.5.4) у будівлі прийняття; 
• вивезення контейнерів HI-STORM з БЦК на майданчик зберігання за допомогою 

внутрішньомайданчикового транспортера; 
• довгострокове зберігання контейнерів HI-STORM з ВТВЗ. 

5.1.3. Система зберігання ВЯП є цілком пасивною та реалізує три наступні функції: 
• безпечну та герметичну локалізацію радіоактивного матеріалу, що ділиться, з використанням 

двох статичних бар’єрів БЦК, які запобігають витоку радіонуклідів з ВТВЗ до навколишнього 
середовища; 

• безпечне довготривале зберігання БЦК у захисній споруді (контейнер HI-STORM), яка 
запобігає прямому впливу іонізуючого випромінювання, що генерується ВТВЗ, на персонал та 
навколишнє середовище; 

• захист ВТВЗ від екстремальних впливів природного і техногенного походження в процесі їх 
зберігання в HI-STORM. 

5.2. Склад ЦСВЯП 

5.2.1. ЦСВЯП, що реалізує технологію корпорації «Holtec International», включає: 
• зони завантаження ВТВЗ до БЦК та підготовки контейнерів HI-STAR до транспортування на 
кожному енергоблоці  АЕС з реакторами типу ВВЕР; 

• систему зовнішнього транспортування контейнерів HI-STAR з ВТВЗ від АЕС до ЦСВЯП; 

• будівлі і споруди майданчика ЦСВЯП; 

• внутрішньомайданчикову систему транспортування. 

5.2.2. Зони завантаження ВТВЗ до БЦК та підготовки контейнерів HI-STAR до 
транспортування розміщуються в реакторних відділеннях енергоблоків Хмельницької, Рівненської 
та Южно-Української АЕС. В зонах завантаження виконуються наступні транспортно-

технологічні операції: 
• підготовка до завантаження ВЯП, включаючи розміщення перевантажувального контейнера 

HI-TRAC з БЦК у БВ; 

• завантаження витриманих у БВ не менше 5 років ВТВЗ до БЦК (Рис.5.5); 
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Рис.5.1. Загальний вигляд 
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Рис.5.3. Загальний вигляд транспортного комплекту з  
   транспортним контейнером HI-STAR 

Рис.5.4. Загальний вигляд контейнера 
               для зберігання HI-STORM.
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• видалення HI-TRAC з БЦК з бассейну витримки; 

• герметизація, осушення та заповнення гелієм БЦК (Рис.5.6); 

• переміщення БЦК до транспортного контейнеру HI-STAR (Рис.5.7); 

• закриття контейнера HI-STAR; 

• підготовка контейнера HI-STAR до транспортування (встановлення HI-STAR на залізничній 

платформі, встановлення демпферів, обвязки та захисного покриття) (Рис.5.8). 

5.2.3. Основними функціями системи зовнішнього транспортування є: 
• доставлення завантажених контейнерів з ВТВЗ з АЕС до проммайданчика ЦСВЯП по 
залізничних шляхах Мінтрансу України; 

• доставлення порожніх контейнерів для завантаження ВТВЗ з ЦСВЯП до АЕС України по 
залізничних шляхах Мінтрансу України; 

• маневрування з вагон-контейнерним ешелоном в межах проммайданчика ЦСВЯП. 

Вивезення ВЯП з АЕС буде здійснюватись спеціальним составом (ешелоном), що 

складається з десяти вагонів: 
• п’ять вагон-контейнерів  з ВЯП; 

• один вагон-контейнер для перевантажувального контейнера HI-TRAC; 

• одна платформа для сварювального та допоміжного обладнання; 
• один  вагон супроводження; 
• два вагони прикриття. 

5.2.4. Ключовими елементами комплексу будівель і споруд майданчика ЦСВЯП є: 
• будівля приймання (Рис.5.9); 

• майданчик зберігання контейнерів з ВЯП (Рис.5.10). 

Будівля приймання призначена для перевантаження БЦК з транспортних контейнерів HI-

STAR до контейнерів для довгострокового зберігання HI-STORM. Перевантаження БЦК 

здійснюється у приймальному боксі за допомогою  перевантажувального контейнера HI-TRAC.  

Майданчик зберігання контейнерів з ВЯП являє собою пасивну систему  зберігання  
контейнерів HI-STORM, що мають два бар’єри герметичності БЦК та біозахисний бар’єр 
контейнеру HI-STORM. 

5.2.5. Внутрішньомайданчикова система транспортування базована на використанні 
вертикального завантажувача (транспортера) для підйому та позиціонування  контейнера для 
зберігання HI-STORM (Рис.5.11). 

5.2.6. До загальних систем забезпечення безпечної експлуатації ЦСВЯП відносяться: 
• система контролю і керування (далі - СКК); 

• система радіаційного контролю; 

• комплекс інженерно-технічних засобів фізичного захисту; 
• система обліку ядерних матеріалів; 
• системи водопостачання; 
• системи каналізації; 
• система електропостачання; 
• мережі зв'язку; 
• система пожежної безпеки; 

• системи опалення, вентиляції і кондиціювання; 
• система поводження з радіоактивними відходами. 

СКК запроектована у вигляді розподіленої інформаційно-керуючої системи, що має два 
рівні ієрархії. Нижній рівень СКК утворять наступні первинні системи:  

• контролю прийому транспортних контейнерів;  
• контролю процесу зберігання;  
• радіаційного контролю; 

• обліку і контролю подільних матеріалів; 
• контролю і керування опаленням і ветиляцією;   
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• контролю і керування спецканалізацією; 
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Рис.5.5. Завантаження ВТВЗ до БЦК. 

 

 
 

Рис.5.6. Герметизація, осушення та 
заповнення гелієм БЦК. 

 

 
 

Рис.5.7. Переміщення БЦК до 

транспортного контейнеру HI-

STAR. 
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Рис.5.8. Підготовка контейнера HI-STAR до транспортування.
•  
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Рис.5.9. Компонування будівлі приймання. 
 

 

  

 
 

Рис.5.10. Майданчик зберігання з контейне-        
рами HI-STORM 
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Рис.5.11. Переміщення  HI-STORM із будівлі 
приймання до майданчику зберігання 
• контролю і керування стиснутим повітрям; 

• контролю і керування водопостачанням;    

• контролю і керування душовими водами; 

• контролю і керування дощовими стоками;  

• контролю і керування системами вентиляції;  
• контролю і керування електропостачанням;  

• контролю і керування системою забезпечення пожежної безпеки;  

• зв'язку.  
На верхній рівень СКК, що утворений субкомплексами робочих станцій, зв'язаних з 

первинними системами, покладені наступні функції:  
• збір і обробка інформації від технічних засобів нижнього рівня;  
• відображення контрольованих параметрів у зручній для сприйняття, діагностування і 
керування формі;  

• архивування інформації;  
• обмін інформацією із суміжними системами. 

Керування і контроль технологічними процесами ЦСВЯП буде здійснюватися з 
центрального і місцевого щитів керування. 
 

5.3. Основні будівельні рішення 

5.3.1. Загальний розмір проммайданчика ЦСВЯП в огорожі складає    644х182 м. До 

комплексу об'єктів ЦСВЯП, передбаченого в ТЕОІ, входять наступні будинки і споруди: 

• будівля приймання та перевантаження БЦК, що включає в тому числі „брудні” майстерні, 
санпропускник та центральний щит управління ЦСВЯП; 

• майданчик для зберігання контейнерів HI-STORM; 

• будівля технічного обслуговування із складом БЦК, що включає навіс для заливання бетоном 

обечайок HI-STORM; 

• гараж для відстою і техобслуговування гусеничного транспортеру; 
• гараж на чотири автомобілі, що включає майстерні для дрібного ремонту та вузол 

дезактивації; 
• майданчик-навіс для техогляду та ремонту одного вагон-контейнера і відкритий майданчик 
відстою одного вагону супроводження; 

• будівля електротехнічних пристроїв; 
• автозаправочний пункт, що включає дві колонки з двома підземними ємностями для двох 
видів палива; 

• адміністративну будівлю, що включає офіси, актову залу,  їдальню, споруди громадської 
оборони; 

• КПП на автомобільному в’їзді; 
• КПП на залізничному в’їзді; 
• шляхи відстою вагон-контейнерного ешелону; 
• каналізаційна насосна побутових стоків; 
• насосна протипожежного водопостачання; 
• ємності запасу води на пожежогасіння; 
• акумулюючі ємності дощових вод; 

• будівля караулу. 

5.3.2. Серед зазначених у п.5.3.1 об'єктів, до конструкцій I категорії по відповідальності 
за ядерну і радіаційну безпеку відносяться будівля приймання та майданчик для зберігання 
контейнерів, інші об'єкти відносяться до конструкцій III категорії. 

5.3.3. Для майданчика „ЦПЗ” величини нормальних експлуатаційних і екстремальних 
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(розрахункових) навантажень на конструкції ЦСВЯП наведені в Таблицях 5.1, 5.2. У Таблиці 5.3 

наведені сполучення навантажень на конструкції для цього майданчика. 
 
Таблиця 5.1. Нормальні експлуатаційні навантаження.  

 
 
Таблиця 5.2. Екстремальні (розрахункові) навантаження для конструкцій ЦСВЯП I і II категорії. 

 
 

 Таблиця 5.3. Сполучення навантажень. 
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6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 
Інформація, що наведена в Розділі 6 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП [18,19]. 

6.1. Ядерна безпека 

6.1.1. Основним критерієм ядерної безпеки для систем ЦСВЯП є не перевищення 
величини ефективного коефіцієнта розмноження Кэфф = 0,95 за нормальних умов експлуатації і 
при проектних аваріях. Значення Кэфф  не повинне перевищувати зазначену величину навіть при 

повному затопленні сховища або такій кількості, розподілі і щільності води, що призводить до 
максимального значення Кэфф [29]. 

Відповідно до вимог [29], розрахунки Кэфф при проектуванні та експлуатації ЦСВЯП 

повинні проводитися при наступних консервативних умовах:  

• в разі наявності ЯП з різним ступенем збагачення необхідно розглядати паливо з 
максимальним збагаченням;  

• наявністю поглинаючих елементів у ТВЗ чи конструкціях сховища слід зневажити, якщо вони 

не закріплені або якщо їх ефективність знижується внаслідок вихідних подій;  

• ВЯП має розглядатися як свіже паливо, якщо значення Кэфф при вигорянні зменшується, за 
винятком випадків, коли глибина вигоряння використовується як параметр ядерної безпеки і 
контроль її здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв. 

6.1.2. Відповідно до вимог нормативно-правової бази, ядерна безпека ЦСВЯП буде 
забезпечуватися:  

• обмеженням кроку розташування ТВЗ у БЦК;  

• обмеженням маси ядерних матеріалів, що діляться, в одному БЦК; 

• використанням гетерогенних поглиначів шляхом разміщення та фіксації у БЦК спеціального 
матеріалу Metamic; 

• обмеженнями на технологічні процеси;  

• контролем технологічних параметрів комплексу систем зберігання і поводження з ВЯП. 

При цьому, в ТЕОІ оболонка тепловиділяючого елемента, незалежно від її стану, не 
розглядається як інженерний бар'єр. Така концепція забезпечує безпечне зберігання ВЯП навіть у 

випадку раніше ушкоджених оболонок або порушення їх цілісності протягом періоду зберігання. 

6.1.3. Запропоновані в ТЕОІ основні технічні рішення із забезпечення ядерної безпеки 

при поводженні з ВЯП охоплюють: 
• завантаження БЦК на енергоблоці АЕС; 

• транспортування БЦК з АЕС до ЦСВЯП; 

• операції та процедури, що виконуються в будівлі приймання ЦСВЯП; 

• внутришньомайданчикове транспортування; 
• зберігання ВЯП на майданчику зберігання. 

6.1.4. Ядерну безпеку при завантаженні БЦК на енергоблоці АЕС забезпечують 
наступні технічні рішення: 

• конструктивні особливості БЦК, в тому числі наявність двох барє’рів герметичності 
(герметичного корпусу та паливного чехла), сотова структура та використання гетерогенного 
поглинача Metamic; 

• осушення та заповнення інертним газом (гелієм) БЦК; 

• перевірка зварних швів БЦК на герметичність; 
• використання спеціальних трубок для зберігання ушкодженого палива.   

6.1.5. До числа запропонованих в ТЕОІ основних технічних рішень із забезпечення 
ядерної безпеки при транспортуванні ВЯП з АЕС до ЦСВЯП, крім технічних рішень для БЦК, 

відносяться: 
• мала висота підйому контейнера HI-STAR завдяки транспортуванню у горизонтальному 
положенні та використанню спеціальної залізничної платформи; 

• використання спеціальних демпфуючих пристроїв для захисту контейнера при аваріях; 
• забезпечення необхідного рівня тепловідведення від ВЯП у БЦК, що транспортується  в 
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контейнері HI-STAR. 

6.1.6. Технічні рішення, пов’язані із забезпеченням ядерної безпеки при операціях та 
процедурах, що виконуються у будівлі приймання ЦСВЯП, спрямовані на зменшення ймовірності 
механічного ушкодження БЦК та виключення доступу води до ВТВЗ в разі  аварійної 
розгерметизації БЦК. До таких рішень відносяться: 

• виконання будівлі приймання за 1 категорією безпеки; 

• використання обладнання у сейсмостійкому виконанні та з підвищеними показниками 

надійності; 
• поводження з БЦК лише в межах перевантажувального боксу; 
• відсутність підведення води до транспортно-технологічного коридору та приймального боксу 
і виключення її надходження до перевантажувального боксу; 

• дистанційне спостереження за всіма операціями технологічного процесу; 
• контроль нейтронного випромінювання у транспортно-технологічному коридорі. 

6.1.7. Для забезпечення ядерної безпеки при внутрішньомайданчиковому 

транспортуванні ВЯП у ТЕОІ запропоновані наступні технічні рішення: 
• Обмеження обсягів одночасно транспортованого ядерного матеріалу (перевезення  
транспортером за один рейс лише одного контейнера HI-STORM з БЦК); 

• виключення використання води у конструкції транспортера та на шляхах його руху; 
• низький підйом контейнера при транспортуванні (на висоту не більше 28 см) завдяки 

спеціальній конструкції транспортера (контейнер для зберігання HI-STORM розрахований на 
падіння з висоти 28 см без пошкодження його самого та його вмісту); 

• мінімизація шляхів руху транспортера з HI-STORM від будівлі приймання до майданчика 
зберігання та виключення їх перетинання з рухом інших вантажів на проммайданчику 
ЦСВЯП; 

• конструкційна неможливість руху транспортера на високих швидкостях. 

6.1.8. Технічні рішення, пов’язані із забезпеченням ядерної безпеки при зберіганні ВЯП 

на майданчику зберігання спрямовані на: 
• забезпечення захисту БЦК від зовнішніх факторів природного оточуючого середовища; 
• забезпечення захисту БЦК від зовнішніх техногенних факторів оточуючого середовища, 
включаючи диверсії; 

• ізоляція за нейтронною взаємодією БЦК один від одного; 
•  забезпечення достатнього тепловідведення від БЦК. 

Для досягнення вказаних цілей у ТЕОІ передбачені наступні технічні рішення: 
• використання для зберігання БЦК захисного контейнеру HI-STORM, конструкція якого 
розрахована на екстремальні впливи, аж до підіння літака; 

• разнесення контейнерів HI-STORM  на майданчику зберігання на відстань, що виключає 
взаємний нейтронний вплив двох сусідніх БЦК; 

• наявність системи дощової каналізації, розрахованої на відведення стоку від максимальної 
добової кількості опадів у районі розташування ЦСВЯП, для виключення затоплення 
майданчика зберігання; 

• стаціонарний безперервний контроль температури на вході та виході вентиляційних  каналів 
HI-STORM, відображаючої стан тепловіддачі БЦК і, відповідно, ВТВЗ; 

• вибір майданчика для спорудження ЦСВЯП з низьким рівнем та амплітудою коливань рівня 
грунтових вод, що виключає його підтоплення та надходження води до БЦК крізь 
вентиляційні канали HI-STORM; 

• вибір майданчика для спорудження ЦСВЯП, розташованого далеко від водоймащ та рік, що 
виключає його затоплення та надходження води до БЦК крізь вентиляційні канали HI-

STORM; 

• виділення майданчика зберігання всередені охоронного периметру ЦСВЯП у особливо 
важливу зону, куди доступ персоналу, що не має дозволу, заборонений; 

• регламентні обходи персоналом ЦСВЯП майданчика зберігання для выявлення можливого 
закупорення вентиляційних каналів HI-STORM та своєчасного їх очищення; 
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• використання при спорудженні майданчика зберігання негорючих матеріалів для виключення 
пожежі. 

6.1.9. В ТЕОІ представлена інформація щодо попередньої оцінки ефективного 
коефіцієнта розмноження Кэфф , виконаного корпорацией «Holtec International» при розробленні 
технічних пропозицій до тендеру на спорудження ЦСВЯП. Згідно з її результатами, система HI-

STORM придатна для зберігання палива ВВЕР-440  и  ВВЕР-1000. 

 Детальні розрахунки Кэфф за нормальних умов експлуатації і при проектних аваріях 
будуть проведені при розробленні ЗАБ на стадії проект. 
  

6.2. Радіаційна безпека 

6.2.1. Забезпечення радіаційної безпеки на всіх етапах життєвого циклу ЦСВЯП 

досягається реалізацією основних принципів, регламентованих у [11]:  

• принципу виправданості, відповідно до якого будь-яка практична діяльність, супроводжувана 
опроміненням людей, не повинна здійснюватись, якщо вона не приносить більшої користі 
особам, які опромінюються, або суспільству в цілому порівняно із заподіяною шкодою;  

• принципу неперевищення, відповідно до якого рівні опромінення від усіх видів, що 
підпадають під регулювання практичної діяльності, не повинні перевищувати встановлені 
межі; 

• принципу оптимізації, відповідно до якого рівні індивідуальних доз та/або кількість осіб, які 
опромінюються, стосовно кожного джерела випромінювання повинні бути настільки 

низькими, наскільки це може бути досягнуте з урахуванням економічних і соціальних 
факторів. 

6.2.2. Реалізація зазначених принципів забезпечується вибором оптимальних технічних 
рішень і проведенням комплексу заходів з радіаційного захисту, включаючи організаційні, 
радіаційно-гігієнічні і технічні заходи. Загальна структура такого комплексу заходів представлена 
на Рис.6.1. 

Заходи з радіаційного захисту мають плануватись, виконуватись і контролюватись 
відповідно до документації, яка розроблятиметься для кожного етапу життєвого циклу ЦСВЯП 

(будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація і зняття з експлуатації). 
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Рис.6.1. Структура комплексу заходів з радіаційного захисту. 

6.2.3. На етапі будівництва ЦСВЯП на майданчику „ЦПЗ” за нормальних умов 
виконання робіт можливо короткочасне підвищення об'ємної концентрації радіонуклідів у 
приземному шарі атмосфери за рахунок пилопідйому, що призведе до додаткового поверхневого 
забруднення суміжних територій і опромінення будівельного персоналу. Найбільш критичним є 
будівництво залізничної гілки, яка буде перетинати «західний» слід радіоактивних випадінь, що 
відбулися внаслідок аварії 1986 р. на ЧАЕС. 

Оцінена в ТЕОІ приземна активність повітря в максимумі приземної концентрації в 
середньому під час здійснення цих робіт складає: 

• для 137
Cs - 4,7 Бк/м3

; 

• для 90
Sr - 0,9 Бк/м3

; 

• для альфа-випромінюючих трансуранових елементів (далі – ТУЕ) - 0,05 Бк/м3
. 

Виконана в ТЕОІ консервативна оцінка максимальної сумарної індивідуальної ефективної 
дози для будівельного персоналу за нормальних умов виконання цих робіт складає 3,34 мЗв (у 
тому числі 2,20 і 1,14 мЗв відповідно від внутрішнього і зовнішнього опромінення), що не 
перевищує припустимі рівні для персоналу категорії А [11].  

Виконаний в ТЕОІ аналіз аварійних ситуацій на етапі будівництва ЦСВЯП на майданчику 
ЦПЗ показав наступне. Всі внутрішні вихідні події при будівництві, пов'язані з падінням вантажів 
або відмовленнями техніки, не призведуть до опромінення будівельного персоналу. Єдиною 

критичною зовнішньою вихідною подією, що може призвести до помітного радіаційного впливу 
на  персонал, є лісова пожежа на початковій стадії підготовчих робіт (до видалення рослинності). 
Виконана в ТЕОІ консервативна оцінка максимальної сумарної індивідуальної ефективної дози 

для будівельного персоналу (на відстані близько 4 км, що відповідає максимуму приземної 
концентрації) залежно від погодних умов складає 0,1 - 0,7 мЗв, що не перевищує припустимі рівні 
для персоналу категорії А [11]. При цьому, для зменшення ймовірності виникнення пожежі 
передбачаються заходи із забезпечення пожежної безпеки. 

На території ЗВ ЧАЕС, у межах якої розташований майданчик „ЦПЗ”, діють контрольні 
рівні поверхневого забруднення, регламентовані в ГН 6.6.1.076-01 [30]. Оскільки рівень 
радіоактивного забруднення суміжних територій аналогічний ділянкам проведення робіт, істотне 
додаткове забруднення суміжних територій за рахунок осадження радіоактивного пилу за 
нормальних умов виконання будівельних робіт і при аварійних ситуаціях не відбуватиметься. 

6.2.4. На етапі експлуатації ЦСВЯП технічною основою контролю забезпечення 
радіаційної безпеки є використання системи радіаційного контролю, яка, відповідно до 
запропонованих в ТЕОІ рішень, складається з п'яти підсистем: 

• радіаційного технологічного контролю; 

• радіаційного дозиметричного контролю; 

• індивідуального дозиметричного контролю; 

• радіаційного контролю навколишнього середовища; 
• радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень. 

Технічно радіаційний контроль у зазначених підсистемах буде здійснюватися у вигляді: 
• безперервного дистанційного контролю; 

• контролю за допомогою стаціонарно встановлюваних локальних засобів; 
• контролю за допомогою переносних приладів; 
• контролю методом пробовідбору середовищ з наступною обробкою і виміром проб у 
лабораторіях. 

При експлуатації ЦСВЯП радіаційна обстановка на території та у приміщеннях  
визначається рядом факторів, як не зв'язаних з експлуатацією ЦСВЯП, так і обумовлених 
технологією його експлуатації. Для майданчика „ЦПЗ” основним фактором, не пов'язаним з 
експлуатацією ЦСВЯП, є поверхневе забруднення території, що відбулося внаслідок аварії 1986 р. 
на ЧАЕС. Значення радіаційного фону при експлуатації ЦСВЯП буде залежати від ефективності 
проведення дезактиваційних робіт на етапі будівництва (видалення  поверхневого шару ґрунту). 
Його внесок у формування сумарної потужності дози після проведення таких робіт прогнозується 
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значно меншим, ніж сьогоденний. 

До факторів, що формують радіаційну обстановку на території та у приміщеннях ЦСВЯП і 
обумовлені технологією його експлуатації, відноситься вплив наступних джерел іонізуючого 
випромінювання: 

• контейнерів HI-STAR з БЦК; 

• МЦК с ОТВС, розміщених у контейнери HI-STAR; 

• МЦК с ОТВС, розміщених у контейнери HI-STORM; 

• МЦК с ОТВС, розміщених у контейнери HI-TRAC; 

• обладнання і фільтрів системи витяжної вентиляції; 
• контейнерів з РАВ; 

• радіоактивно забруднених поверхонь обладнання і приміщень; 
• радіоактивно забруднених ЗІЗ, що знаходяться в санпропускнику; 
• радіоактивно забруднених додаткових ЗІЗ. 

Відповідно до виконаних в ТЕОІ оцінок, найбільш критичними за дозовими 

навантаженнями при нормальній експлуатації ЦСВЯП є наступні технологічні операції: 
• при завантаженні БЦК на енергоблоці АЕС - закриття, заварювання, перевірка герметичності 
БЦК (індивідуальна доза на 1 БЦК – 200 мбер, до 20 БЦК на рік); 

• при перевантаженні БЦК в будівлі приймання ЦСВЯП - приймання транспортного 
контейнеру  HI-STAR (індивідуальна доза на 1 БЦК – 20 мбер, до 20 БЦК на рік); 

• при зберіганні ВЯП на майданчику зберігання ЦСВЯП - контроль обладнання вимірювання 
температури (індивідуальна доза на 1 БЦК – 5,4 мбер/рік для проектного заповнення 
майданчику зберігання - 458 БЦК у контейнерах HI-STORM). 

З метою забезпечення неперевищення встановленого у [11] дозового ліміту для персоналу 
категорії А - 20 мЗв/рік, у ТЕОІ для виконання вказаних найбільш критичних технологічних 
операцій при завантаженні БЦК на енергоблоці АЕС та при перевантаженні БЦК в будівлі 
приймання ЦСВЯП пропонується використання відповідно 2 и 4 осіб.  

Відповідно до оцінки ТЕОІ, безпосередньо на майданчику зберігання МЕД буде складати 

30-60 мР/г. Оцінена в ТЕОІ залежність максимально можливої індивідуальної ефективної дози від 

відстані до майданчика зберігання ЦСВЯП (при його проектному заповненні) наведена на Рис.6.2. 

Як демонструє аналіз, за нормальної експлуатації ЦСВЯП ВВЭР на протязі всього тривалого 
терміну зберігання ВЯП запропоновані в ТЕОІ технічні рішення забезпечать підтримання дозовых 
навантажень за межами майданчика зберігання на розумно досягненому низькому рівні. 
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Рис.6.2. Залежність максимально можливої індивідуальної ефективної дози від відстані до 

майданчика зберігання ЦСВЯП. 
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Перелік вихідних подій аварій, розглянутих в ТЕОІ для технології корпорації «Holtec 

International», відповідає вимогам ПНАЭГ-14-029-91 [29] та НП 306.2.105-2004 [36]. 

Обгрунтування повноти переліку вихідних подій буде проведене при виконанні ЗАБ на стадії 
проект. 

Виконаний в ТЕОІ стислий аналіз подій аварій на ЦСВЯП базований на даних корпорації 
«Holtec International», отриманих при ліцензуванні системи HI-STORM у США. В якості вихідних 
подій аварій при експлуатації ЦСВЯП у ТЕОІ розглянуті наступні події: 

• для порушень нормальних умов експлуатації: 
- аномальні погодні умови (аномально висока температура повітря); 
- часткове закупорення отворів корзини БЦК; 

- часткове закупорення вентиляційних каналів HI-STORM; 

- порушення при поводженні з контейнерами HI-STORM та HI-STAR з БЦК (падіння); 
- порушення при переміщенні БЦК з HI-TRAC до HI-STAR (заклинювання); 

• для проектних аварій: 

- землетрус; 
- смерч; 

- удар блискавки; 

- сильні вітри, ураган; 

- затоплення при повінях та повідях; 
- сильний снігопад; 

- сильні дощі; 
- зсуви грунту довільного генезису, обвали; 

- розмивання берегів, склонів, русел; 

- провал та осідання території, в тому числі при підземному розмиві; 
- вибух, пожежа за межами майданчика; 
- терористичний акт та крадіжка ядерного матеріалу; 
- пожежа всередені ЦСВЯП; 

- вибух всередені ЦСВЯП; 

- обезструмлення; 
- аварійне виникнення підвищеного тиску в БЦК; 

- вихід радіоактивних матеріалів із зовнішньої поверхні БЦК; 

• для запроектних аварій: 

- гіпотетичне виникнення критичності (у процесі завантаження БЦК на АЕС); 

- завали; 

- повне закупорення вентиляційних каналів HI-STORM; 

- падіння літака (на контейнери HI-STAR та HI-STORM з БЦК); 

- ушкодження всіх твел з розгерметизацією БЦК; 

- падіння HI-TRAC з БЦК з  висоти 38 м у реакторному відділенні АЕС. 

При експлуатації ЦСВЯП в якості проектної аварії з максимальними радіаційними 

наслідками в ТЕОІ розглядається поверхневе радіоактивне забруднення БЦК радіонуклідом 
60Со 

активністю 2,67⋅10
9
 Бк за рахунок контакту з водою БВ та наступні: 

• короткочасний викид з будівлі приймання при перевантаженні БЦК або 
• тривалий викид з HI-STORM у процесі зберігання БЦК.  

Результати оцінки величини ефективної дози опромінення  за рахунок всіх шляхів впливу 

для викиду з HI-STORM протягом 1 року наведені на Рис.6.3. 

Для найбільш важкої запроектної аварії при експлуатації ЦСВЯП у ТЕОІ використані дані 
корпорації «Holtec International», отримані для ВЯП реакторів PWR США. Відповідно до 
розглянутого сценарію ЗПА, в розміщеному на зберігання у HI-STORM ВЯП відбувається 
розгерметизація всіх твел, підвищення внутрішнього тиску в БЦК до 1,4 МПа та пов’язаний з 
таким підвищенням виток до навколишнього середовища із швидкістю 3,3х10

-4
 см3

/с. Результати 

оцінки величини ефективної дози опромінення (сумарної за 30 діб) наведені на Рис.6.4. 

Виходячи з отриманих результатів, у ТЕОІ зроблений висновок щодо того, що для 
майданчика «ЦПЗ» радіаційні впливи на соціальне середовище внаслідок МПА на ЦСВЯП будуть 
неістотними, а внаслідок ЗПА – прийнятними. 
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Детальні розрахунки дозових навантажень за нормальних умов експлуатації, при МПА та 
ЗПА будуть виконані на стадиїі проект. 

6.2.5. Якісний аналіз, виконаний в ТЕОІ для етапу зняття з експлуатації (далі – ЗЕ) 

ЦСВЯП, показує, що дозові навантаження на персонал прогнозуються істотно меншими порівняно 
з дозовими навантаженнями при експлуатації. Підставою для такого висновку є те, що основний 

вплив на персонал обумовлений зовнішнім гамма-опроміненням, а його основне джерело – ВТВЗ 
буде відсутнє у ЦСВЯП на етапі ЗЕ. Основні дози опромінення на цьому етапі будуть визначатися 
дезактивацією необслуговуваних приміщень зони суворого режиму та обладнання, розташованого 
в цих приміщеннях.  Після проведення робіт з дезактивації забрудненого обладнання і приміщень, 
дозові навантаження на персонал значно скоротяться. Більш детальний розгляд питань радіаційної 
безпеки при ЗЕ буде представлено в концепції зняття з експлуатації ЦСВЯП, що підлягає розробці 
на наступній стадії проект. 

   
Рис.6.3. Залежність величини ефективної дози опромінення за рахунок всіх шляхів впливу від 

60Со від відстані до ЦСВЯП при МПА. 
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Рис.6.4. Залежність індивідуальної ефективної дози (сумарної за 30 діб) від відстані до ЦСВЯП 

при ЗПА. 

6.3. Пожежна безпека 

6.3.1. Відповідно до вимог ДСТ 12.1.004-91 [31], ТЕОІ передбачає забезпечення 
пожежної безпеки на ЦСВЯП шляхом:  

• функціонування системи запобігання пожежі;  
• функціонування системи протипожежного захисту;  
• реалізації організаційно-технічних заходів. 

6.3.2. Пропонована в ТЕОІ для ЦСВЯП система запобігання пожежі заснована на 
заходах із запобігання: 

• утворенню горючого середовища; 
• утворенню, внесенню або контакту з горючим середовищем джерел загоряння. 

6.3.3. Основні рішення з систем протипожежного захисту, розглянуті в ТЕОІ, 
включають: 

• основні рішення по ахітектурно-будівельній частині, в тому числі:  
- основні рішення за генеральним планом; 

- основні обємно-планувальні та конструктивні рішення будівель і споруд ЦСВЯП; 

• основні рішення по електротехнічній частині, в тому числі з: 
- пожежної безпеки електроустановок; 
- електропостачанню систем протипожежного захисту; 
- евакуаційному освітленню; 

- влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд; 

- влаштуванню заземлення електрообладнання і споруд; 

• основні рішення по системах вентиляції; 
• основні рішення по протипожежному водопостачанні, в тому числі з: 

- зовнішнього протипожежного водопроводу; 
- внутрішнього протипожежного водопроводу; 

• основні рішення по установках пожежної автоматики, в тому числі з: 
- автоматичних установок пожежної сигналізації; 
- автоматичних установок пожежогасіння; 
- системам протидимового захисту; 
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- системи оповіщення щодо пожежі; 
• основні організаційно-технічні заходи. 

6.3.4. У ЦСВЯП передбачаєиться протипожежний водопровід високого тиску, який 

забезпечує зовнішнє та внутрішнє пожежогасіння будівель і споруд, а також роботу автоматичної 
установки водяного пожежогасіння. До складу автономної системи водяного пожежогасіння 
входять: 

- ємності недоторканного протипожежного запасу; 
- протипожежна насосна станція; 
- мережі протипожежного водопроводу по территорії з встановленням пожежних гідрантів; 
- внутрішній протипожежний водопровід. 

В якості вододжерел протипожежного водопостачання слугують два зелізобетонні 
резервуари недоторканного протипожежного запасу ємністю 200 м3

 кожний. Для забезпечення 
зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння будівель і споруд  на проммайданчику ЦСВЯП 

передбачаються мережі, підведені до: 

• будівлі технічного обслуговуванні із складом БЦК; 

• гаражу для внутришньомайданчикового транспортера; 
• гаражу на чотири автомашини; 

• кабельних шахт будівлі приймання 

6.3.5. Для майданчика „ЦПЗ” відстань від найбільш віддаленої будівлі або споруди 

ЦСВЯП до найближчого пожежного депо кмплексу „Вектор” складає менше одного кілометру, 
тому ТЕОІ не передбачає спеціального окремого поста (пожежного депо). 

6.3.6. Деталізація рішень із забезпечення пожежної безпеки буде виконана на наступній 

стадії проект. 
 

6.4. Охорона праці 
До основних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що можуть 

проявитись на всіх етапах життєвого циклу ЦСВЯП, відносяться: 
• ураження електричним струмом; 

• падіння вантажів, що транспортуються вантажопідйомними механізмами; 

• травмування при контакті з обертальними частинами обладнання і працюючими 

вантажопідйомними механізмами і транспортними засобами; 

• вплив небезпечних факторів пожежі; 
• підвищений радіаційний фон; 

• забруднення поверхонь обладнання радіоактивними речовинами. 

6.4.1. З метою запобігання прояву зазначених факторів і зм'якшення наслідків у 
випадку їх прояву, в ТЕОІ передбачений комплекс технічних і організаційних заходів, що охоплює 
питання: 

• промислової безпеки; 

• виробничої санітарії. 

6.4.2. Відповідно до вимог з промислової безпеки, для захисту персоналу від 

зазначених небезпечних і шкідливих факторів, серед інших заходів в ТЕОІ передбачаються: 
• підготовка персоналу; 
• комплекс организаційних та технічних заходів із захисту персоналу від ураження 
електричним струмом та впливу блискавки;  

• організація захисних огороджень обертальних частин обладнання; 
• виконання сходин для підйому на висоту з визначеним ухилом; 

• закриття прорізів, огородження майданчиків; 
• нанесення розпізнавального фарбування на трубопроводи; 

• організація необхідних шляхів евакуації персоналу; 
• наявність на трубопроводах фланцевих рознімань для заглушок на період ремонту; 
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• використання пристроїв для проведення періодичного статичного і динамічного випробувань 
вантажопідйомних механізмів; 

• періодичний огляд тпа випробування засобів захисту, пристроїв та інструменту та ін. 

6.4.3. Плановані в ТЕОІ заходи щодо виробничої санітарії включають: 
• забезпечення медичного обслуговування; 
• забезпечення харчуванням; 

• санітарно-побутове обслуговування, в тому числі створення в будівлі приймання: 
- санпропусника; 
- саншлюзу для персонала, що працює у транспортно-технологічному коридорі; 

• забезпечення санітарно-гігієнічних умов роботи персоналу. 
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7. ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ 
Інформація, що представлена в Розділі 7 ІАО, деталізована в документі ТЕОІ ЦСВЯП [18]. 

7.1. Поводження з РРВ 

7.1.1. Поводження з РРВ на ЦСВЯП включає їх збір, контроль, накопичення і 
відправлення на переробку на ЧАЕС або інше підприємство ЗВ ЧАЕС, що має потужності з 
переробки РРВ (для майданчика „ЦПЗ”). 

7.1.2. Згідно з ТЕОІ, за нормальних умов експлуатації ЦСВЯП очікується утворення 
лише низькоактивних РРВ. Джерелами утворення РРВ при нормальній експлуатації в активний 

період є: 
• води від дезактивації приміщень зони суворого режиму; 
• води від умивальників та душових ЗСР, забруднених вище припустимої концентрації ДКБ для 
питної води; 

• скиди радіохімічної лабораторії; 
• води від дезактивації обладнання. 

7.1.3. Система поводження з РРВ включає наступні елементи (підсистеми): 

• спецканалізацію, що включає: 
- трапи; 

- приямки; 

- дренажні насоси у приямках; 

- трубопроводи; 
• контрольні баки.  

Спецканалізація розрахована на прийняття 530 м3
/рік низькоактивних РРВ. Контрольні 

баки розраховані на добове надходження вод душових та умивальників ЗСР до 5,4 м3
/добу 

(прогнозується, що ці води в більшості випадків не перевищуватимуть припустимі рівні скидів до 
побутової каналізації). 

У пасивний період експлуатації ЦСВЯП очікується утворення РРВ, пов'язане лише із 
санітарно-побутовим обслуговуванням персоналу (до 2,46 м3

/добу). 
Для майданчика „ЦПЗ” в ТЕОІ пропонується здійснювати відправлення РРВ на переробку 

автоцистерною, що орендуватиметься на комплексі „Вектор”. 

 

7.2. Поводження з ТРВ 

7.2.1. Поводження з ТРВ на ЦСВЯП включає їх збір, контроль, накопичення, 
контейнеризацію, тимчасове зберігання і відправлення на переробку до ЧАЕС або ЦПЗ (для 
майданчика „ЦПЗ”). 

7.2.2. Згідно ТЕОІ, до орієнтовного складу ТРВ в активний період експлуатації ЦСВЯП 

будуть входити: 

• використані матеріали; 

• виведене з ладу (використане) і не підлягаюче ремонту обладнання; 
• використані засоби індивідуального захисту (далі - ЗІЗ); 

• дрантя, обтиральний матеріал, тампони; 

• будівельне сміття. 

7.2.3. Прогнозована кількість выдходів за нормальної експлуатації ЦСВЯП у активний 

період складає до 65 м3
/рік низькоактивних ТРВ.  

У пасивний період експлуатації очікується утворення ТРВ, пов'язане лише із санітарно-

побутовим обслуговуванням персоналу (ЗІЗ). Очікувана кількість ТРВ складає 7,2 м3
/рік. 

7.2.4. Для поводження з низько- і середньоактивними ТРВ в ТЕОІ передбачається 
комплекс технологічних операцій, що включає: 

• збір на місцях утворення, дозиметричний контроль і затарення у первинні упаковки; 

• доставку первинних упаковок з твердими відходами до місця знаходження транспортного 
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контейнеру для ТРВ і завантаження до цього контейнеру; 
• дозиметричний контроль зовнішніх поверхонь контейнеру; 
• дезактивацію зовнішніх поверхонь (нанесення фіксуючого покриття) у разі потреби; 

• тимчасове зберігання контейнерів із ТРВ на выдповыдный ділянці у транспортно-
технологычному коридоры будывлы приймання; 

• встановлення контейнерів на транспортний засіб і транспортування до місця наступного 
поводження. 

7.2.5. В якості транспортних контенерів передбачається використання залізобетонного 
контейнеру типу КТЗ-3,0 та 200-літрової бочки типу КТ-0,2. 

7.2.6. Для майданчика „ЦПЗ” в ТЕОІ пропонується відправляти ТРВ на переробку 
транспортом ЧАЕС або ЦПЗ. 

 

 

 

 

8. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 
Інформація, що представлена в Розділі 8 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП 

[18,23]. 

8.1. Стадії будівництва ЦСВЯП 

8.1.1. Згідно ТЕОІ, будівництво ЦСВЯП планується в наступній послідовності: 
• будівництво пускового комплексу (всі будинки і споруди комплексу ЦСВЯП і 3 фундаментні 
плити з автодорогами на майданчику зберігання для зберігання 32 контейнерів HI-STORM 

кожна), що включає: 
- підготовчий період; 

- основний період; 

• будівництво I черги (4 фундаментні плити для 32 контейнерів кожна); 
• будівництво II черги (4 фундаментні плити для 32 контейнерів кожна); 
• будівництво III черги (4 фундаментні плити для 32 контейнерів кожна).  

Тривалість будівництва пускового комплексу складе 3 роки. 

Тривалість будівництва кожної наступної черги - 1 рік. Ймовірне введення їх в 
експлуатацію буде відбуватися через кожні 5 років. 

8.1.2. Роботи підготовчого періоду при будівництві пускового комплексу ЦСВЯП 

передбачається вести двома рівнобіжними потоками: 

• 1-й потік: 
- організація під'їзної дороги з покриттям із щебеню; 

- рубання лісу, корчування пнів; 
- заміна непридатного ґрунту; 
- огородження будмайданчика; 
- будівництво резервуарів протипожежного запасу води; 

- прокладка тимчасових внутришньомайданчикових доріг; 
- організація будбази; 

- прокладка тимчасових внутришньомайданчикових мереж водопостачання, 
каналізації та електропостачання; 

- підключення тимчасових внутришньомайданчикових мереж до постійних 

проектованих позамайданчикових мереж; 

• 2-й потік: 
- прокладка постійних проектованих позамайданчикових мереж водопостачання, 
каналізації та електропостачання; 

- підключення нових постійних позамайданчикових мереж до існуючих мереж. 
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8.1.3. Роботи основного періоду при будівництві пускового комплексу ЦСВЯП, що 
починаються після завершення робіт підготовчого періоду, передбачається вести шістьома 
рівнобіжними потоками:  

• 1-й потік передбачає послідовне спорудження: 
- будівлі приймання; 
- будівлі технічного обслуговування із складом БЦК; 

- будівлі КПП-1; 

• 2-й потік передбачає послідовне спорудження: 
- адміністративного корпусу з  ГО; 

- будівлі електротехнічних пристроїв;  
• 3-й потік передбачає спорудження монолітних залізобетонних плит та залізобетонних доріг 
для задіяного транспортеру; 

• 4-й потік передбачає: 
- виконання огорожі з обладнанням фіззахисту; 
- спорудження будівлі обслуговування вагонів; 
- зведення КПП-2; 

• 5-й потік передбачає зведення інших будинків і споруд ЦСВЯП: 

- каналізаційної насосної станції; 
- гаража транспортера; 
- гаража на 4 автомашини; 

- будинку варти; 

- акумулюючих ємностей дощових стічних вод; 

- 2 резервуарів для палива (ємністю 5 м3
); 

- паливозаправної колонки для автомобіля; 
- внутрішнього огородження майданчика, обладнаного інженерно-технічними засобами 

фізичного захисту; 
- внутрішньомайданчикових мереж та автодоріг і під’їзних автомобільних доріг (створення 
асфальтобетонного покриття); 

• 6-й потік передбачає будівництво під'їзної залізниці від станції Шепелічі до комплексу 
ЦСВЯП довжиною 6,7 км, а також 300 м обгінної колії на території станції Шепелічі (300 м). 

8.1.4. Роботи з будівництва наступних черг ЦСВЯП включають: 
• створення тимчасових інженерних мереж з підключенням їх до існуючих мереж пускового 
комплексу; 

• створення тимчасових доріг і майданчиків складування з відсипкою щебенем; 

• створення 4 фундаментів з облаштуванням доріг навколо них для руху транспортера; 
• перенос сітчастої огорожі майданчика зберігання; 
• прокладку і підключення проектованих мереж. 

8.1.5. Запропонована в ТЕОІ послідовність будівництва може бути змінена в процесі 
розробки проекту організації будівництва, виконуваного на стадії проект. 

8.2. Обсяги основних будівельно-монтажних робіт 

8.2.1. Фізичні обсяги будівельно-монтажних робіт характеризуються основними 

показниками, наведеними в Таблиці 8.1. 

8.2.2. Ґрунт, що підлягає видаленню в ході підготовки території майданчика (91,0 

тис.м3
), та вирубаний ліс (45,5 тыс.дерев) можуть відноситись до РАВ При будівництві частини 

проектованої під'їзної залізничної колії, що проходить по території «західного» сліду 
радіоактивних випадінь, також можливе утворення РАВ (50,0 тис.м3

).  

Для складування вказаних РАВ необхідне відведення земель, площа яких буде визначена 
на стадії проект. 
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Таблиця 8.1. Основні показники обсягів будівельно-монтажних робіт 

 

№ 

п/п 

Найменування основних обсягів робіт Всього 

В т.ч. 

пусковий 

комплекс 

1 Зрізання непридатного грунту,                                      тис.м3
 91,0 91,0 

2 Вийняття грунту,                                                            тис.м3
 159,1 125,7 

3 Насипання та зворотня засипка,                                    тис.м3
 112,4 111,8 

4 Монолітні бетонні та з/б конструкції,                                 м3
 18 217,0 10 297,0 

5 Збірні бетонні та з/б конструкції,                                                  м3
 4 526,0 4 526,0 

6 Металоконструкції будівельні,                                             т 176,7 176,7 

7 Прокладення залізничних колій,                                        км 8,6 8,6 

8 Спорудження автодоріг та майданчиків,                     тис.м2
 64,0 41,3 

 

8.3. Потреба в будівельно-монтажних кадрах 

8.3.1. Оцінені в ТЕОІ трудовитрати на будівництво пускового комплексу складають 
234 907 людино-днів.  

При тривалості будівництва 3 роки, середньорічна потреба в працівниках складає 218 осіб. 

Максимальна кількість будівельно-монтажних кадрів (протягом пікового 3-го кварталу 2-го року 
будівництва) складає 246 осіб. 

8.3.2. Трудовитрати на будівництво наступних черг ЦСВЯП складуть: 
• для I та II черг – 43 200 людино-днів; 
• для III черги – 38 218 людино-днів. 

Потреба в будівельно-монтажних кадрах для наступних черг (при тривалості будівництва 1 

рік) складе: 
• для I та II черг - 119 осіб; 

• для III черги - 106 осіб. 

8.3.3. Будівництво на майданчику „ЦПЗ” передбачається вахтовим методом з 
відряджанням вахт до м.Чорнобиль і щоденною доставкою працівників автобусами на робочі 
місця та назад. Тривалість однієї вахти - 15 днів. 
 

8.4. Потреба в основних конструкціях, виробах і матеріалах 

8.4.1. Потреба будівництва в основних конструкціях, виробах і матеріалах, визначена в 
ТЕОІ на підставі оцінених фізичних обсягів робіт (Таблиця 8.1), представлена в Таблиці 8.2. 

8.4.2. Передбачувані в ТЕОІ джерела надходження основних будівельних матеріалів і 
конструкцій – підприємства м.Коростень, м.Чорнобиль, м.Київ, м.Кам'янець-Подільський. Для 
виготовлення товарного бетону необхідної якості в кількості 30 м3

/г передбачається будівництво 
тимчасового бетонного заводу. 

Таблиця 8.2. Потреба в основних конструкціях, виробах і матеріалах. 

№ 

п/п 
Найменування основних конструкцій та 

матеріалів 
Всього 

В т.ч. пусковий 

комплекс 

1 Збірні бетонні та залізобетонні конструкції,                      м3
 4 526,0 4 526,0 

2 Бетон товарний,                                                              тис.м3
 31,1 17,7 

3 Металоконструкції будівельні,                                             т 186,7 186,7 

4 Цемент,                                                                             тис.т 10,9 6,3 

5 Щебень,                                                                           тис.м3
 50,9 30,7 

6 Пісок,                                                                               тис.м3
 23,5 14,6 

7 Арматура,                                                                         тис.т 2,3 1,3 
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8.5. Потреби в енергоресурсах і воді 

8.5.1. Потреба в електроенергії при будівництві пускового комплексу ЦСВЯП оцінена 
в ТЕОІ на рівні 1034 кВт, при будівництві наступних черг- 130 кВт. 

На період будівництва передбачається використовувати одну з 6 проектованих кабельних 
ліній, призначених для електропостачання ЦСВЯП. При цьому на майданчику будівництва 
повинна бути встановлена КТП на напругу 10/0,4-0,23 кВ з одним трансформатором потужністю 

1600 кВ*А.  

8.5.2. Оцінена потреба у воді для виробничих і побутових цілей при будівництві 
пускового комплексу складає 3,74 л/с, при будівництві наступних черг -  1,0 л/с. 
 

 

 

 

9. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЦСВЯП 
Інформація, яка представлена в Розділі 9 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП 

[18,23]. 

9.1. Періоди експлуатації 

9.1.1. В ТЕОІ передбачається два етапи життєдіяльності (експлуатації) ЦСВЯП, які 
різняться один від одного за характером здійснюваного технологічного процесу: 

• перший етап - період активної експлуатації, протягом якого здійснюється завантаження 
ЦСВЯП відпрацьованим ядерним паливом ЮУАЭС, ХАЕС і РАЭС та зберігання раніше 
завантаженого ВЯП (тривалість періоду складає 45-50 років і визначається терміном 

заповнення всього майданчика зберігання);  
• другий етап - період пасивної експлуатації, протягом якого здійснюється лише процес 
зберігання ВЯП у ЦСВЯП (тривалість періоду складає 50-55 років і визначається терміном 

прийняття та початку реалізації рішення щодо подальшої технології поводження з ВЯП в 
Україні). 

9.1.2. Технологічний процес, здійснюваний у період активної експлуатації, являє собою 

сукупність наступних операцій: 

• Завантаження ВТВЗ до БЦК у реакторному відділенні енергоблоку; 
• транспортування БЦК з АЕС до проммайданчика ЦСВЯП; 

• перевантаження БЦК з ВЯП у контейнери зберігання HI-STORM; 

• встановлення контейнерів HI-STORM на зберігання; 
• спостереження,  контроль та технічне обслуговування систем, споруд і обладнання ЦСВЯП. 

9.1.3. У період пасивної експлуатації технологічний процес, здійснюваний у ЦСВЯП, 

включає спостереження,  контроль та технічне обслуговування систем, споруд і обладнання 
сховища. 
 

9.2. Потреба в кадрах 

9.2.1. Для забезпечення експлуатації ЦСВЯП передбачається створення відособленого 
підрозділу ДП НАЕК „Енергоатом”. 

9.2.2. Попередньо визначений в ТЕОІ штатний розклад відособленого підрозділу 
передбачає: 

• адміністративне керування ЦСВЯП; 

• забезпечення технологічного процесу; 
• забезпечення функціонування будинків і споруд ЦСВЯП; 

• фізичний захист ядерного матеріалу і радіоактивних відходів у ЦСВЯП; 

• технічне обслуговування і дрібний ремонт обладнання і систем ЦСВЯП. 

9.2.3. При цьому охорона об’єктів, великі ремонти обладнання, поточне капітальне 
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будівництво, обстеження будівельних конструкцій СВЦЯП ВВЕР,  забезпечення пожежної 
охорони і нагляду за ЦСВЯП мають здійснюватись із залученням спеціалізованих підрядних 
організацій. 

9.2.4. Оцінена в ТЕОІ кількість штатних одиниць (з урахуванням робіт у змінах – до 3-

х змін/добу) складає: 
• у період активної експлуатації - 310 (у т.ч. виробничого персоналу – 147); 

• у період пасивної експлуатації - 234 (у т.ч. виробничого персоналу – 90). 
 

9.3. Потреби в енергоресурсах і воді 

9.3.1. Оцінена в ТЕОІ потреба в електроенергії при експлуатації ЦСВЯП складає: 
• у період активної експлуатації – 1 162,9 тис. кВт*год/рік; 
• у період пасивної експлуатації -    822,4 тис. кВт*год/рік. 

9.3.2. Потреба у воді для виробничих і побутових цілей при експлуатації ЦСВЯП 

складає: 
• у період активної експлуатації – 4 732 м3

/рік; 
• у період пасивної експлуатації – 2 465 м3

/рік. 
 

 

 

 

 

 

10. ЗНЯТТЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЦСВЯП 
Інформація, яка представлена в Розділі 10 ІАО, деталізована в документі ТЕОІ ЦСВЯП 

[18]. 

10.1. Основні принципи 

10.1.1. Загальні вимоги до зняття з експлуатації ядерних установок регламентовані 
чинним законодавством [1-10,32,36,37].   

10.1.2. Виходячи з положень НП 306.2.02./1.004-98 [32], у ТЕОІ визначені наступні 
основні принципи ЗЕ ЦСВЯП: 

• забезпечення низького рівня ризику для персоналу і навколишнього середовища; 
• мінімізація утворення РАВ в процесі ЗЕ; 

• зменшення економічних витрат. 
На наступній стадії проектування зазначені принципи повинні враховуватися:  

• при доборі використаних матеріалів (для полегшення дезактивації); 
• при визначенні компонувальних рішень (для полегшення доступу до обладнання і видалення 
радіоактивних матеріалів); 

• при визначенні конструктивних рішень (для полегшення демонтажу); 
• при доборі технології зберігання ВЯП (для полегшення видалення ВЯП з майданчика 
ЦСВЯП). 

 

10.2. Стратегія зняття з експлуатації ЦСВЯП 

10.2.1. ЗЕ ЦСВЯП почнеться після ухвалення рішення про видалення всього ВЯП з 
проммайданчика ЦСВЯП (орієнтовно через 100 років). Стратегію зняття з експлуатації визначає 
рішення про кінцеву мету ЗЕ. В ТЕОІ, крім варіанту подовження експлуатації ЦСВЯП, розглянуті 
наступні варіанти кінцевої мети ЗЕ: 

• на місці ЦСВЯП буде споруджене сховище ВЯП з іншою технологією зберігання; 
• на місці ЦСВЯП буде вільна територія. 

10.2.2. Незалежно від обраного варіанта, основними етапами ЗЕ ЦСВЯП є: 
• припинення експлуатації; 
• остаточне закриття; 
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• демонтаж. 

10.2.3. Етап припинення експлуатації для вказаних варіантів є однаковим. В рамках 
даного етапу повинні бути виконані наступні роботи: 

• інженерне і радіаційне обстеження конструкцій і елементів ЦСВЯП; 

• вивезення існуючих контейнерів з ВТВЗ на захоронення та/або переробку; 
• поводження з утворюваними РАВ; 

• розробка проектних документів, що дозволять перейти до наступного етапу ЗЕ. 

Тривалість етапу припинення експлуатації визначається періодом вивезення ВЯП, 

що визначається термінами його прийняття на захоронення або переробку. 

10.2.4. Етап остаточного закриття для вказаних варіантів є однаковим за призначенням, 

але відрізняється за термінами виконання, оскільки визначається обсягами робіт. У загальному 
випадку на цьому етапі мають бути виконані: 

• аналіз можливості використання існуючих конструкцій і елементів для нового підприємства; 
• визначення заходів і засобів для можливої модернізації та/або заміни окремих елементів; 
• розроблення проектних документів, що дозволять перейти до наступного етапу ЗЕ. 

Для варіанта 4 етап остаточного закриття відсутній. 

10.2.5. Етап демонтажу для вказаних варіантів також є однаковим за призначенням і 
відрізняється за термінами виконання, оскільки визначається обсягами демонтажу. В загальному 
випадку на цьому етапі мають здійснюватись демонтаж конструкцій і елементів ЦСВЯП і 
поводження з утворюваними РАВ. 
 

10.3. Поводження з РАВ при знятті з експлуатації 

10.3.1. Поводження з радіоактивними відходами, що утворяться при ЗЕ ЦСВЯП, 

припускає максимальне використання проектної схеми поводження з РАВ: 

• РРВ по мірі їх накопичення будуть вивозитися для переробки на ЧАЕС або інші підприємства 
ЗВ ЧАЕС, що володіють переробними потужностями; 

• низькоактивні ТРВ будуть накопичуватись у контейнерах і вивозитись для переробки на 
ЧАЕС або ЦПЗ; 

• для середньоактивних ТРВ, в разі їх виникнення, пропонується оренда контейнерів і 
спеціалізованого автотранспорту на ЧАЕС або ЦПЗ та вивезення для подальшої переробки і 
захоронення до ЧАЕС або ЦПЗ. 

10.3.2. Утворення високоактивних РАВ при знятті з експлуатації ЦСВЯП не 
прогнозується. 
 

 

 

 

 

 

 

11. ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
Інформація, що представлена в Розділі 11 ІАО, деталізована в документах ТЕОІ ЦСВЯП 

[23,25-27]. 

Оцінка впливів на навколишнє середовище ЦСВЯП виконана в ТЕОІ для найбільш 

прийнятного майданчика „ЦПЗ” (див.п.4.7 даного ІАО). 
 

11.1. Аналізовані в ОВНС складові навколишнього середовища і види 

впливів 

11.1.1. В ТЕОІ для нормальних умов будівництва та експлуатації ЦСВЯП і можливих 

аварійних ситуацій представлена оцінка впливів на наступні складові навколишні середовища: 
• навколишнє природне середовище; 
• навколишнє соціальне середовище; 
• навколишнє техногенне середовище. 
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До аналізованих компонентів навколишнього природного середовища відносяться: 
• геологічне середовище; 
• повітряне середовище; 
• ґрунти; 

• підземні води; 

• поверхневі води; 

• рослинний світ (флора); 
• тваринний світ (фауна). 

Оскільки будівництво та експлуатація ЦСВЯП не вплине на інтенсивність падаючої 
сонячної радіації, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів 
і інші кліматичні характеристики, вплив проектованого ЦСВЯП на клімат та мікроклімат в ТЕОІ 
не розглядався. 

У зв’язку з відсутністю заказних об’єктів у ЗВ ЧАЕС, вплив проектованого ЦСВЯП 

на такі об’єкти в ТЕОІ не розглядався. 

11.1.2. При аналізі впливів на навколишнє середовище на етапах будівництва та 
експлуатації ЦСВЯП, в ТЕОІ були розглянуті наступні прямі види впливів: 

• радіаційний вплив, пов'язаний з нормальними умовами будівництва та експлуатації ЦСВЯП і 
можливими аварійними ситуаціями; 

• нерадіаційні впливи: 

- хімічне (утворюване хімічними елементами і речовинами, що входять до складу викидів, 
скидів і відходів); 

- фізичне (ультразвук, вібрація, електромагнітні хвилі, шум при роботі обладнання і русі 
транспорту і т. ін.); 

11.1.3. У ЦСВЯП не передбачається використання шкідливих хімічних технологій. 

Джерела ультразвуку, вібрації, електромагнітних хвиль і шуму, в разі їх існування, 
передбачаються такими, що задовольняють вимогам з обмеження їх впливів на навколишнє 
середовище, що має бути обґрунтоване на наступній стадії проектування. За результатами 

якісного аналізу, для прямих нерадіаційних впливів детальні кількісні оцінки в ТЕОІ не 
виконувались. 

11.1.4. Основний вплив на навколишнє середовище створюватимуть викиди 

радіоактивних речовин за нормальних умов і при можливих аварійних ситуаціях на етапах 
будівництва та експлуатації ЦСВЯП. Розглянуті в ОВНС джерела впливу і відповідні значення 
викидів систематизовані в Таблиці 11.1.   

 

Таблиця 11.1. Основні джерела радіаційного впливу на навколишнє середовище. 

Джерело впливів Одиниця 

виміру 
Радіонуклід Активність 

викиду 

Будівництво за нормальних умов 
Підготовка території майданчика, будівництво під'їзних 

колій і комунікацій (у т.ч. видалення рослинності і 
планування поверхні)  

Бк 137
Cs 

90
Sr 

α-активні ТУЕ 

1,4·10
6
 

6,5·10
5
 

3·10
4
 

Аварія при будівництві 
Лісова пожежа (низова) Бк 137

Cs 
90

Sr 

α-активні ТУЕ 

5,4·10
10 

2,9·10
10

 

5,8·10
8
 

Експлуатація за нормальних умов 
Нормальна експлуатація ЦСВЯП  Бк/рік 

60
Cо 

137
Cs 

1,6·10
7
 

1,9·10
2
 

Максимальна проектна аварія 
Доставлення до ЦСВЯП контейнера БЦК-31 з 
поверхневим забрудненням вище припустимого 

Бк 60Со 

 

2,7·10
9
 

 

Запроектна аварія 
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Розгерметизація контейнеру БЦК-31 з руйнуванням всіх 

твел з невстановленого приводу 

Бк 137
Cs 

90
Sr 

α-активні ТУЕ 

1,9·10
8 

1,2·10
8
 

5,1·10
5
 

11.2. Опис навколишньої природного середовища 

11.2.1. За висновками ТЕОІ, найбільш прийнятний майданчик будівництва ЦСВЯП 

(майданчик „ЦПЗ”) знаходиться в межах Зони відчуження ЧАЕС. Майданчик розташований між 

нежилими населеними пунктами Буряківка, Чистогалівка і Стечанка, примикаючи з західної 
сторони до Центра з переробки і захоронення РАВ (комплекс "Вектор"). Карта-схема району 
розміщення майданчика наведена на Рис.4.3.  

11.2.2. Короткий опис рельєфу і геологічних умов на майданчику ЦПЗ наведені в п.4.5 

даного ІАО. 

11.2.3. Гідрологічні умови територій, що прилягають до майданчика будівництва 
ЦСВЯП, характеризуються наступними показниками. Майданчик розташований на значній 

відстані від відкритих водойм - на вододільному плато між правим берегом  р.Прип’ять і 
долинами її приток – р.Уж і р.Сахан. Найменша відстань до зрізу води р.Прип’ять складає 12 км, 

до р.Уж і р.Сахан – відповідно  11 і 9 км. На території майданчика відсутні постійні або такі, що 
пересихають водотоки, водойми і болота. 

Річний баланс вологи району майданчика - позитивний (+80 мм). У зв'язку з високою 

водопроникністю ґрунтів і слабкою розчленованістю рельєфу, переважають процеси інфільтрації 
надлишкової вологи до ґрунтових вод, а поверхневий стік явно відсутній. Однак, при наявності 
місцевих водоупорів, можливе заболочування. Поверхня території в районі майданчика ЦСВЯП 

має загальний положистий ухил у північному напрямку (до долини р.Прип’ять). 
Основною водною артерією району є р.Прип’ять - права притока р.Дніпро. Ріка Прип’ять - 

рівнинна, з перевагою снігового живлення, характерно вираженою весняною повінню та 
нерідкими зимовими і дощовими повідями. В межах ЗВ ЧАЕС ширина русла ріки складає 160-200 

м, середня глибина - 2,5-4 м, максимальна -  6-8 м. Заплава (за виключенням ділянки в районі 
м.Чорнобиль) двостороння, із середньою шириною 4-5 км, на ділянках м.Прип’ять-с.Красне та 
с.Плютовище-с.Ладижичі - до 7-8 км. Спорудження ЧАЕС та будівництво водозахисних споруд 

після аварії 1986р. призвели до того, що деформація русла р.Прип’ять в межах ЗВ ЧАЕС на 
сьогодні штучно обмежена. Внаслідок підпору від Київського водоймища на кологирловій ділянці 
р.Прип’ять відбувається зниження швидкості течії та акумулювання значної частини наносів. 
Основні гідрологічні характеристики р.Прип’ять наступні: 

• Средньобагаторічні витрати у створі ЧАЕС - 420 м3
/с. 

• максимальні річні витрати: 

- забезпеченостю 0,01 % - 13000 м3
/с; 

- забезпеченостю 0,1 % - 9000 м 
3
/с; 

- забезпеченостю 1 % - 6000 м3
/с. 

• мінімальні средньомісячні витрати забезпеченістю 97 %: 

- період відкритого русла - 61,1 м3
/с; 

- период льодоставу - 55,9 м3
/с. 

• максимальний рівень у створі водозабору ЧАЕС: 

- забезпеченостю 0,01 % - 111,3 мБС; 

- забезпеченостю 1 % - 109,9 мБС. 

• мінімальний добовий рівень забезпеченостю 99 %: 

- період відкритого русла - 102,20 мБС; 

- період льодоставу - 102,32 мБС. 

Затоплення більшої частини заплави на ділянці 5 км вище та нижче створу Яновського 
залізничного моста - вище відміток 106,5-106,7 мБС. 

 До системи басейну р.Прип’ять входять і всі інші водотоки зони (за виключенням 

р.Брагинки, що протікає у Днепровсько- Прип’ятьському міжріччі и на сьогодні втікає до 
Київського водоймища. 

Другою за масштабами водною артерією є р.Уж, права притока р.Прип’ять. У межах ЗВ 

ЧАЕС розташоване близько 20% площі водозбору р.Уж - нижня переважно лівобережна його 
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частина від пгт.Поліське до устя. На цій ділянці найбільш великими лівобережними притоками 

р.Уж є р.Грезля і р.Ілля, правобережними – р.Бобер і р.Вересня. 
На правобережжі р.Прип’ять, цілком на території ЗВ ЧАЕС, розташований водозбір 

р.Сахан, що впадає до р.Прип’ять у с. Ново-Шепелічи, і р.Глиница, устя якої розташоване в 
с.Лелів. Загальна довжина постійних водотоків р.Сахан у межах ЗВ ЧАЕС складає 157 км при 

площі водозбірного басейну - 113 км2
. 

До складу гідрографічної мережі території ЗВ ЧАЕС входять також замкнені та 
слабопроточні водойми. 

Безпосередньо поблизу ЧАЕС, уздовж правого берегу р.Прип’ять, розташований ставок-
охолоджувач ЧАЕС - штучна водойма площею близько 22 км2

. Підтримка рівня води у водоймі на 
6-7 м вище рівня в ріці обумовлює постійну фільтрацію води через ложе і дамбу водойми, і 
надходження її до р.Прип’ять у вигляді поверхневого стоку по фільтрівних струмках і південному 
дренажному каналі, а також підземним шляхом. 

Стоки наносів з поверхні забруднених заплав і водозборів є найбільш значними джерелами 

радіоактивного забруднення поверхневих вод з моменту припинення прямого випадання 
радіоактивності на поверхню водяних об'єктів навесні і влітку 1986 р. по сьогоднішній день. Для 
р.Прип’ять додатковим джерелом є інфільтрація істотно забрудненої води ставка-охолоджувача 
ЧАЕС. Основний внесок у формування радіаційного забруднення вносять 90

Sr
  і 137

Cs. Їх 

концентрації у воді відкритих водойм у ЗВ ЧАЕС представлені в Таблиці 11.2. 

11.2.4. Гідрогеологічні умови в районі розміщення майданчика будівництва ЦСВЯП 

характеризуються наступними показниками. Територія ЗВ ЧАЕС розташована в крайовій частині 
південно-західного схилу Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну. За умовами підпитки 

та дренування, ступеня промитості водомістких відкладень і хімічного складу, підземні води 

описуваної території відносяться до зони вільного водообміну. 
 

Таблиця 11.2. Концентрація  90
Sr

  і 137
Cs у поверхневих водах у районі розміщення майданчика 

ЦПЗ (за даними 2001 р.).  

Об’єкт та пункт контролю 
137

Cs, кБк/м3
 

90
Sr, кБк/м3

 

 мінімум максимум середнє мінімум максимум середнє 

р. Прип’ять (с.Довляди) 0,04 0,20 0,10 0,02 0,27 0,09 

р. Прип’ять (м.Чорнобиль) 0,03 0,38 0,12 0,10 0,53 0,23 

р. Уж (с.Черевач) 0,03 0,22 0,09 0,06 0,53 0,18 

р.Брагинка (дамба №39) 0,21 2,90 1,30 0,73 3,10 1,7 

р.Сахан (Ново-Шепелічи) 0,11 0,65 0,22 0,45 7,40 1,50 

Водойма-охолоджувач (ЧАЕС) 0,23 7,6 2,10 0,28 3,50 1,50 

р.Глиница 0,15 0,57 0,31 1,60 7,70 4,60 

Семіходовський затон 0,50 1,80 1,30 10 23 16 

Прип’ятский затон 1050 4,00 2,70 17 37 26 

оз.Азбучин 6,10 12 9,90 100 120 110 

Відводний канал 3 черги ЧАЕС 150 240 190 12 48 38 

Польдер біля с.Зимовище 1,40 7,20 3,90 1,50 43 16 

оз.Глибоке 2,40 11 7,10 59 96 79 
 

Гідрогеологічні умови району майданчика ЦСВЯП визначаються характеристиками 

водоносних комплексів і регіонально розвинених слабкопроникнених відкладень, що мають 
наступну стратиграфічну послідовність: 

• водоносний комплекс четвертинних відкладень; 
• слабкопроникнені відкладення київського почту еоцену (алеврито-мергельна товща); 
• водоносний комплекс еоценових відкладень; 
• слабкопроникнені відкладення мергельно-крейдової товщі верхньої крейди; 

• водоносний комплекс сеноман-нижньокрейдових відкладень. 
Підземні води водоносного комплексу четвертинних відкладень мають повсюдне 

поширення. Даний водоносний комплекс, як правило, безнапірний. Глибина залягання змінюється 
від 0,0 м у місцях змикання підземних вод з поверхневими водоймами до 19-21 м. Коефіцієнт 
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фільтрації, залежно від літологічного і гранулометричного складу водовміщуючих відкладень, 
варіює в широких межах - від 0,2 до 20-30 м/добу, водопроводимість - 100-400 м2

/доба на річкових 
терасах і 40-100 м2

/добу на вододілах. За сольовим складом води комплексу переважно 
гідрокарбонатні кальцієві, рідше гідрокарбонатні кальці-магнієві з величиною мінералізації в 
межах 0,1-0,8 г/дм3

. Формування ресурсів підземних вод комплексу переважно інфільтраційне, за 
рахунок атмосферних опадів. Перший від поверхні водоносний комплекс четвертинних відкладень 
практично не захищений від проникнення радіоактивного забруднення.  

Слабкопроникнені відкладення київського почту еоцену мають регіональне поширення. 
Розділяють ґрунтові води водоносного комплексу четвертинних відкладень і напірно-безнапірний 

водоносний комплекс в еоценових (бучаксько-канівських) відкладеннях. Покрівля 
слабкопроникнених відкладень залягає на глибині 20-30 м у районах терас і до 90 м у районах 
вододільних просторів. Потужність коливається в широкому діапазоні - від декількох метрів до 30 

м. Місцями мергелі розмиті, що призвело до утворення «вікон», сформованих піщано-суглинними 

відкладеннями. Коефіцієнт фільтрації мергельних глин від 2,5·10
-4

 до 1,8·10
-2

 м/добу.  
Водоносний комплекс еоценових відкладень має повсюдне поширення, представлений 

бучакським і канівським водоносними горизонтами, між якими відсутні достатньо витримані 
поділяючі слабкопроникнені відкладення, внаслідок чого вони являють собою єдину гідравлічну 
систему і розглядаються як єдиний водоносний комплекс. Глибина залягання змінюється від 20 м 

на заході ЗВ ЧАЕС до 90 м у північно-східному напрямку і під моренними грядами. Води напірні, 
висота напору 30-60 м. Рівні встановлюються на глибині від 0,5 до 17 м. За сольовим складом води 

гідрокарбонатні кальцієві, магнієві з величиною мінералізації до 0,3 г/дм3
. Водоносний комплекс є 

основою централізованого господарсько-питного водопостачання ГСП «Чорнобильська АЕС». 

Слабкопроникнені відкладення мергельно-крейдової товщі верхньої крейди розвинені 
повсюдно, представлені товщею білої писальної крейди і крейдоподібних мергелів потужністю 56-

85 м, збільшуючись із заходу на схід, убік центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини. 

Глибина залягання - 85-145 м. Коефіцієнт фільтрації – близько 10
-6

 м/добу. 
Водоносний комплекс сеноман-нижньокрейдових відкладень має повсюдне поширення. У 

літологічному відношенні водомістка товща не витримана, представлена різнозернистими пісками 

з рідкими лінзами і прошарками піщаників і мергелів. Потужність водовмісних порід змінюється 
від 2 до 40 м, складаючи в середньому 25-30 м. Глибина залягання водоносного комплексу 
коливається від 150 до 217 м, зростаючи в східному напрямку. Водоносний комплекс напірний. За 
сольовим складом води переважно гідрокарбонатні кальцієві, рідше магнієві, з мінералізацією 0,5-

1,0 г/дм3
. Загальна твердість - 1,9-5,6 мэкв/дм3

. Формування ресурсів підземних вод комплексу 
відбувається за межами описуваної території, «вік» води оцінюється в 30-70 років. Розвантаження 
здійснюється головним чином за рахунок водовідбору водозабірними спорудами. Водоносний 

комплекс сеноман-нижньокрейдових відкладень є основою централізованого господарсько-

питного водопостачання м.Чорнобиль. 
Безпосередньо на майданчику будівництва ЦСВЯП у межах розвіданої глибини (80-90 м) 

залегають товщи четвертинних та еоценових відкладень, що містять четвертинний та бучаксько-

каневський водоносні горизонти, а також выдкладення верхньої крейди (нижній водоупір 
бучаксько-каневського горизонту). За даними гідрогеологічних спостережень на території ПЗРВ 

„Буряківка”, що знаходиться на відстані 1,1 км від майданчика „ЦПЗ”, коливання рівня грунтових 

вод протягом року складали 0,02-0,14 м. На ділянках, де в зоні аерації розкриті моренні супеси і 
суглинки або значні за потужністю і простяганням прошарки флювіогляціальних глинистих 
ґрунтів, можливе формування верховодки. У період вишукувань верховодка спостерегалася на 
окремих ділянках, на глибинах від 1,4 до 6,8 м. Водоупором виступає прошарок моренних або 
флювіогляціальних глинистих ґрунтів. Коефіцієнти фільтрації різних водовмісних порід 

змінюються в широких межах від 0,1 (суглинок) до 20 м/добу (пісок середньої зернистості). За 
умовами захищеності від поверхневого радіоактивного та хімічного забруднення четвертинний 

водоносний горизонт є незахищеним, а бучаксько-каневський горизонт – захищеним. 

Хімічний склад вод водоносного горизонту еоценових відкладень гідрокарбонатно-

кальцієвий, натрієво-кальцієвий, натрієвий, іноді хлоридно-гідрокарбонатний натрієвий. 

Мінералізація не перевищує 0,8 г/л. Горизонт напірний, п’єзометричний рівень встановлюється на 
тих самих відмітках, що і рівень ґрунтових вод, в окремих випадках на 1-2 м нижче. Потужність 
горизонту близько 35 м. Коефіцієнт фільтрації пісків змінюється в диапазоні 2-20 м/добу, середнє 
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значення - 3-6 м/добу. Водоупором горизонту є мергельно-крейдова товща турон-сантонського 
віку з коефіцієнтом фільтрації 10

-2
 - 10

-3
 м/добу.  

Відстань від майданчики будівництва ЦСВЯП і продуктивність питних водозаборів 
підземних вод складають: 

• водозабір комплексу "Вектор"  – 0,5 км;  0,15 тис. м3
/добу; 

• Яновський                                 – 10,5 км;    3,5 тис. м3
/добу; 

• Новошепеличівський                    – 8 км;    2,4 тис. м3
/добу; 

• Шепеличівський                           – 7 км;     1,5 тис. м3
/добу. 

Забруднення підземних вод водоносних комплексів еоценових і сеноман-нижньокрейдових 
відкладень радіонуклідами аварійного викиду ЧАЕС вірогідно не фіксується. Дані 1993 і 2001 р.р. 

щодо концентрації 90
Sr

  і 137
Cs у ґрунтових водах поблизу майданчика будівництва ЦСВЯП 

(контрольні шпари ПЗРВ «Буряківка») наведені в Таблиці 11.3.   
 

Таблиця 11.3. Концентрація  90
Sr

  і 137
Cs у ґрунтових водах четвертинного водоносного горизонту. 

№ 
137

Cs, кБк/м3
 

90
Sr, кБк/м3

 

шпари мінимум максимум середнє мінимум максимум середнє 
ПЗРВ "Буряківка" 

5 0,04 0,06 0,05 0,18 0,72 0,43 

14 0,03 0,07 0,05 0,16 0,31 0,24 

22 0,04 0,18 0,08 0,17 0,32 0,24 

35 0,02 0,08 0,04 0,09 0,44 0,24 

53 0,02 0,06 0,04 0,08 0,33 0,18 

Середнє по 

шпарах 0,03 0,09 0,05 0,14 0,42 0,27 

Пробовідбір 1993 року 
Середнє по 

шпарах 
- - 0,18 - - 0,33 

 
 

11.2.5. Клімат району розміщення майданчика „ЦПЗ” помірно континентальний, з 
позитивним балансом вологи. Зима м'яка, літо тепле і вологе. Більшість опадів (70%) випадає 
протягом теплого періоду року. Перехідні сезони (весна та осінь) затяжні.  

Середньорічна температура складає 6,7 
0С, абсолютний максимум (липень) - 39,0

0С, 

абсолютний мінімум (січень) – мінус 35,0 
0С; середньомісячна температура найбільш холодного 

місяця (січень) – мінус 6,7 
0С, найбільш теплого (липень) - 19,1 

0С. 

Середньорічна швидкість вітру складає 4,2 м/с, найбільша швидкість спостерігається 
взимку та навесні, найменша - влітку. Середньорічна кількість штилів - 7 %. Середньорічна 
кількість днів із сильним вітром (15 м/с і більше) - 13, максимальна кількість вітряних днів - 38. 

Середньорічна відносна вологість повітря складає 77 %, парціальний тиск водяної пари – 

8,6 гПа. В середньому на рік нараховується 122 вологих дні (відносна вологість 80% і більше) і 19 

сухих днів (вологість 30% та нижче).  
Середня величина річного випару з поверхні суші складає 524 мм. 

Середня тривалість туманів на рік складає більш 291 годин. Тривалість тумана в зимові 
місяці складає 30-69 год., у літні місяці - від 2-5 год. 

За кількістю опадів район відноситься до зони достатнього зволоження. Спостерігаються 
опади всіх типів. Середньорічна сума опадів переважає над випаром. Багаторічна середня сума 
опадів за рік складає 604 мм із максимумом у липні (76 мм) і мінімумом у березні (37 мм). В 

багатоводні роки кількість опадів зростає до 762 мм, а в маловодні (посушливі) знижується до 301 

мм.  Абсолютний добовий максимум опадів за весь період спостереження - 81 мм (травень 1983 

р.). З частотою 1 раз на 100 років добовий максимум може досягти або перевищити 100 мм. 

Середня кількість грозових днів на рік - 29, максимальна - до 45. 

За рік у середньому буває 2 дні з градом. Для 20% років спостереження град протягом року 
не спостерігався.  

Висота сніжного покрову протягом зими коливається. У грудні вона в середньому складає 
10 см (може сягати 20 см), у січні - 15 см,  у лютому зростає до 20 см і більше. Максимальна 
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висота сніжного покриву складає 75 см (частота спостереження - один раз на 100 років). У 7 % зим 

стійкий сніжний покрив не утворювався. 
Число днів із заметіллю на рік: середнє - 11, найбільше - 32; середня тривалість заметілей 

за рік - 64 години, за день - 5,8 години. 

Район відноситься до території з помірною ожеледністю. Товщина стінки ожеледі 
повторюваністю 1 раз на 5 років, для висоти 10 м над поверхнею землі складає 5 мм, висоти 200 м 

- 35 мм, висоти 400 м - 60 мм. 

Повторюваність приземних інверсій за рік складає вночі - 47, вдень - 3. Середньорічна 
потужність нічних приземних інверсій (товщина шару) складає 380 м, денних приземних інверсій - 

650 м. Середньорічна інтенсивність приземних інверсій (різниця температур нижньої і верхньої 
меж інверсії) вночі складає 2,4

о
, вдень - 3,6

о
. 

Шквали виникають переважно в теплу половину року, у період значного розвитку 
конвекції і наявності великих контрастів температур. Повторюваність шквалів складає 5 випадків 
за 10 років. Зона шквалу, як правило, займає невеликі площі (локальний шквал). Тривалість 
складає від 10 хв до 1 год. Швидкість вітру при шквалах складає 20 - 40 м/с.  

Район будівництва відноситься до смерченебезпечних. Частота смерчів складає 20 

випадків на 100 років. Більшість смерчів, що спостерігалися, відноситься до першого класу 
інтенсивності. Однак, територія може потерпати від смерчів класу 2 і 3. 

Аналіз результатів багаторічних спостережень радіаційного стану приземного шару 
атмосфери показує, що на території ЗВ ЧАЕС має місце помітна повітряна міграція радіоактивних 
аерозолів, обумовлена значними градієнтами радіоактивного забруднення територій, що виникли 

внаслідок аварії 1986 р. на ЧАЕС. Характеристики забруднення приземного шару атмосфери в 
районі розміщення майданчика будівництва ЦСВЯП представлені в Таблиці 11.4. 
 

Таблиця 11.4. Радіаційні характеристики приземного шару атмосфери в районі розміщення 
майданчика будівництва ЦСВЯП. 

Показник Одиниці 
виміру 

Значення 

Питома активність 137
Cs у повітрі: 

- середня Бк/м3
 7,4·10

-5
 

- максимальна Бк/м3
 5,6·10

-4
 

- контрольний рівень (КР) у повітрі по 
137

Cs Бк/м3
 2,1·10

-4
 

- співвідношення сезонних значень 137
Cs (літо/зима) ед. 5,6 

Максимальна питома активність у повітрі по сумі РН Бк/м3
 8,5·10

-4
 

Контрольний рівень (КР) у повітрі по сумі РН Бк/м3
 3,7·10

-4
 

Інтенсивність випадінь 137
Cs з атмосфери: 

- середня Бк/(м2
·сут.) 0,51 

- максимальна Бк/(м2
·сут.) 3,0 

- співвідношення сезонних значень (літо/зима) ед. 1,6 

 

11.2.6. Найбільш розповсюджені типи ґрунтів у районі розміщення майданчика  
пов’язані з об'єднаними надзаплавними (боровими) терасами рік, що утворюють вирівняні 
межиріччя, які простираються на десятки кілометрів. Основним генетичним типом ґрунтів є 
дерново-підзолистий. До нього відносяться  дерново-сховані-, слабко- і  средньопідзолисті  піщані   
і глинясто-піщані оглеєні та неоглеєні ґрунти, що звичайно залягають у комплексі з дерновими 

оглеєними піщаними і глинясто-піщаними (54,4% території). Іншим найбільш розповсюдженим 

генетичним типом ґрунтів є дерновий (18,4%). Болотні ґрунти разом з торф'яно-болотними і 
торфовищами низинними займають 9,6%. 

Дерново-  приховано- і слабкопідзолисті піщані і глинясто-піщані глеюваті і неоглеєні 
ґрунти утворилися на піщаних древньоалювіальних безкарбонатних відкладеннях, що обумовлює 
їх збіднення дрібнодисперсними частками. 

Тверда фаза піщаних і глинясто-піщаних ґрунтів має практично мономінеральний склад 

(95%)  і представлена хімічно інертним кварцом (SiО2). Ці особливості визначають їх негативні в 
екологічному плані властивості - високу водопроникність при незначній сорбційній ємності (3,4-
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3,8 мэкв/100 г), низький рівень потенційної родючості через малі запаси гумусу та елементів 
харчування рослин, низької вологоємності і високої кислотності ((рНKCL - 4,6-4,9). 

Внаслідок аварії 1986 р. на ЧАЕС, поверхневий шар ґрунтів був помітно радіоактивно 
забруднений аж до значних відстаней від ЧАЕС. Техногенне радіоактивне забруднення грунтів у 
ЗВ ЧАЕС представлене сумішшю радіонуклідів 90

Sr, 
137

Cs, 
154

Eu, 
238-241

Pu та 241
Am, що знаходяться 

у різноманітних фізико-хімічних формах і співвідношеннях. Переважна частина активності 
забезпечується 137

Cs
 та 90

Sr, що дозволяє вважати їх основними дозоутворюючими радіонуклідами.  

Просторовий розподіл поверхневого забруднення ЗВ ЧАЕС і прилеглих територій  

радіонуклідами  
90

Sr,
 137

Cs и 
239-240

Pu   представлений на Рис.11.1-11.3. Характерною особливістю 

розподілів є висока концентрація радіонуклідів на территорії ближньої 5-километрової зони та 
протягнених ділянках "слідів" радіоактивних випадінь, найбільш яскраво виражених у західному, 
південно-західному та північному напрямках. 

Вертикальна міграция радіонуклідів у грунті відбувається за рахунок процесів диффузії, 
конвективного переносу, лессиважу та біогенної міграции. На сьогодні 90-95% сумарної 
активності (геометричний центр запасу) аварійних забруднень зосереджені на відстані 5-10 см від 

поверхні грунту (включаючи лісовий настіл). При цьому 85-97 % запасу трансуранових елементів 
знаходиться у верхньому 0-5 см шарі.  

11.2.7. Район розміщення майданчика „ЦПЗ” характеризується типовим для Полісся 
України набором екотопів (ліс, луг, болото) і відповідними їм фітоценозами. 

Структура земель ЗВ ЧАЕС представлена в Таблиці 11.5.  Домінуючими типами лісів є 
свіжі бори (22%) і субори (30%). Відносно родючі сугрудові типи складають 21%, а родючі 
грудові – всього 0,1% площі лісових земель. Припинення експлуатації меліоративних систем після 
аварії 1986 р. призвело до поступового росту зволоження території. Площа сирих і мокрих типів 
лісорослинних умов складає понад 11%, вологих - близько 28%. 

Типологічні особливості території обумовили перевагу соснових насаджень у породній 

структурі лісів (близько 50% лісових земель, 74% від загального запасу деревини). Другою 

головною лісоутворюючою породою є береза (відповідно 23%  і 12%). Дубові насадження 
(відповідно 4% і 5%) представлені головним чином лісовими культурами 50-60-х років минулого 
століття і природними порослевими деревостоями 70-100-літнього віку. Осикові насадження 
незначні. 
 

Таблиця 11.5. Структура грунтів ЗВ ЧАЕС (станом на 1997р.). 

Експлікація земель Площа 
га % 

Покриті лісом (включаючи захисні насадження), в тому числі  
- хвойними породами   

- листяними породами  

Інші лісні землі (лісні розсадники, лісні дороги, просіки)  

Всього лісних земель 
Не покриті лісом, в т.ч.  

- горельники  

- вирубки   

- землі колишнього сільгоспвикористання (залежі)  
Болота   
Піски   

Води   

Міста, села, дороги и землі спеціального призначення 

98870 

78700 

20170 

2170 

101040 

68050 

7185 

700 

60170 

4930 

380 

17360 

12280 

48,5 

38,6 

9,9 

1,1 

49,6 

33,3 

3,5 

0,3 

29,5 

2,4 

0,2 

8,5 

6,0 

Всього 204040 100 

 

11.2.8. Тваринний світ в районі майданчика „ЦПЗ” представлений фауністичними 

комплексами, характерними для лісової частини півночі фізико-географічної зони Київське 
Полісся. Сформований у пізно-льодниковий період, до сьогодні він перетерпів значні зміни. 

Новий етап у розвитку природних комплексів регіону був обумовлений повною евакуацією 

населення і значним скороченням господарської діяльності після аварії 1986 р. на ЧАЕС. За 
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рахунок природних процесів, структура зоологічних комплексів стала змінюватися, наближаючись 
до свого вихідного природного стану, властивого даній природно-географічній зоні.  
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Рис.11.1. Поверхневе забруднення території ЗВ ЧАЕС радіонуклідом 
90

Sr. 
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Рис.11.2. Поверхневе забруднення території ЗВ ЧАЕС радіонуклідом 
137

Cs. 

 

Рис.11.3. Поверхневе забруднення території ЗВ ЧАЕС радіонуклідами 
239+240

Pu. 
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Розмаїтість і мозаїчність рослинних ценозів, що встановилась, а також відсутність хімічної 
обробки сільгоспугідь, значною мірою збагатили і стабілізували ентомокомплекси, збільшилася 
чисельність рідких комах і комах-запильників. Значно скоротилась частка видів синантропів 
(домовики горобці, міські ластівки, сизі голуби, граки, галки, білі лелеки; пацюки, будинкові 
миші, бродячі кішки і собаки) і зросла частка видів деревинно-чагарникових і лісових комплексів. 
Зросла чисельність промислових видів тварин (рябчик, тетерев; бобер, ондатра, козуля, кабан, 

лось, шляхетний олень; вовк, лисиця, єнотоподібна собака). З'являються колись зниклі або 
нечисленні охоронювані види (сірий журавель, чорний лелека, орлан-білохвіст, змієїд; рись, 
видра, борсук). Практично заповідний режим території ЗВ ЧАЕС і розмаїтість ландшафтних умов 
сприяють зберіганню потенціалу перелітних видів птахів (кажани). 

Станом на 2002 р. на території ЗВ ЧАЕС прогнозувалось мешкання 399 видів хребетних 

тварин (доведене для 290 видів), що є практично максимальною кількістю для даної природно-
географічної зони. Таксономічна розмаїтість хребетних тварин на території ЗВ ЧАЕС 

представлена в Таблиці 11.6. 

Комплекс охоронюваних видів, що потенційно живуть на території ЗВ ЧАЕС, включає 50 

видів (станом на 2002р. вірогідно встановлена наявність 15 видів:  чорний лелека, гоголь, скопа, 
червона шуліка, орлан білохвіст, великий і малий подорлики, змієїд, сірий журавель, кулик-
сорока, пугач, сірий сорокопуд, видра, борсук, рись). У 1998 році на територію ЗВ ЧАЕС були 

завезені коні Пржевальського (вид, занесений до Міжнародної Червоної книги). 

11.2.9. У зв'язку з багатством рослинного і тваринного світу та її ролі в підтримці 
загальноєвропейських біоценотичних, видових і популяційних взаємозв'язків і потоків, на  
території сьогоденної ЗВ ЧАЕС ще до аварії були створені 11 об'єктів природно-заповідного 
фонду України, представлених у Таблиці 11.7. 

 

Таблиця 11.6. Таксономічна розмаїтість хребетних на території ЗВ ЧАЕС 

Таксон Кругло- 

роті 
Риби Амфібії Рептилії Птахи Ссавці Всього 

Загонів  1 10 2 2 17 7 39 

Сімейств  1 16 6 5 52 20 100 

Пологів  1 47 6 6 141 45 247 

Видів  1 65 11 7 245 70 399 

З них виявлено 

видів 
0 48 11 6 178 47 290 

 

 

Таблиця 11.7. Об'єкти природно-заповідного фонду України на території ЗВ ЧАЕС. 

№ Назва об'єкта Відстань від 

ЦСВЯП, км 

Площа, 

га 

1. Ільїнський заказник республіканського значення (гідрологічний) 41 2000 

2. Вікові дубові насадження (ботанічний) 34 12 

3. Вільхові насадження проф. Д.И.Товстолеса (ботанічний), 

частково знищені 
12 4,8 

4. Пам'ятник природи "Городище" (комплексний) 9 5 

5. Ділянка сосни звичайної (ботанічний) 26 5,8 

6. Дуб (ботанічний) 9 0,02 

7. Насадження дуба (ботанічний), частково знищений 26 5,8 

8. Вікова сосна (ботанічний), не зберігся 34 11 

9. Вікові дубові насадження (ботанічний) 30 14,6 

10. Урочище "Загір'я" (ботанічний) 32 110 

11. Чорно-вільхові насадження над р. Прип’ять (ботанічний) 14 14,3 

   Сумарна площа об'єктів ПЗФ на території ЗВ ЧАЕС - 2180 
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11.3. Опис навколишнього соціального середовища 

11.3.1. Характер соціального середовища в районі розміщення майданчика будівництва 
ЦСВЯП визначається приналежністю територій до ЗВ ЧАЕС, де постійне проживання населення 
заборонене [33]. При цьому, в силу сформованих соціально-економічних умов у суспільстві, на 
території ЗВ ЧАЕС проживає цивільне населення (т.зв. «самосели»), загальна кількість якого на 
початок 2003 р. складала 315 чоловік.  

Відділеність майданчика „ЦПЗ” від найближчих міст та границь представлена в 
Таблиці 11.8. 

11.3.2. Заходження персоналу на территорії ЗВ ЧАЕС обумовлене необхідністю  

проведення заходів з мінімизації наслідків аварії та попередження виносу радіонуклідів за межі 
зони відчуження, а також роботами, пов’язанными із зняттям з експлуатації Чорнобильскої АЕС 

та перетворенням об’єкту «Укриття» на екологічно безпечну систему. Чисельність персоналу, що 
перебуває в ЗВ ЧАЕС, і результати контролю доз зовньшнього його опромінення представлені в 
Таблиці 11.9. 

 

Таблиця 11.8. Відділеність майданчика „ЦПЗ” від найближчих міст та границь. 

Назва об’єкту Напрямок від 
майданчика 

Відстань від 
майданчика, км 

м. Чорнобиль південний схід 20 

м Славутич північний схід 58 

м. Чорнигів північний схід 90 

м. Іванків південь 43 

м. Київ південь 110 

Державна границя України північний захід 13 

Границя ЗВ ЧАЕС північ 
схід 

південь 
захід 

13 
28 
23 
39 

 
Таблиця 11.8. Чисельність і середньорічні дозові навантаження від зовнішнього опромінення 

персоналу, що перебуває в ЗВ ЧАЕС. 

№ 

п/п 
Назва підприємства 

Кількість  

персоналу, осіб 

Середньорічна доза  

зовнішнього опромінення, 

мЗв 

1. АЗВ 23 0,75 

2. ДП «Комплекс» 326 1,57 

3. ДП «СБК» 224 1,03 

4. ДП «УБК» 27 1,21 

5. ДП «Чорнобильсервіс» 1314 0,84 

6. ДСПКВП “ЧВЭ” 244 1,26 

7. ДСПКЛП “Чорнобильліс” 614 1,16 

8. ДСНПП “ЕКОЦЕНТР” 406 1,15 

9. ДСП “РУООД” 261 1,12 

10. ЕПК 375 1,04 

11. СВАСО 32 1,07 

12. ДП "Техноцентр" 172 1,04 

13. Чорнобильінтерінформ 24 1,04 

14. Чернобильск. спец. РЕМ 67 1,17 

15. Персонал ДСП "ЧАЕС" 3463 3,01 

16. Персонал об'єкту "Укриття" 775 3,34 

17. Персонал підрядних організацій ЧАЕС 2236 1,34 

18. МНТЦ "Укриття" 341 2,37 

19. Інші підприємства та організації 2164 0,68 
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11.4. Опис навколишнього техногенного середовища 

11.4.1. Перелік підприємств, що функціонують у ЗВ ЧАЕС, наведений в Таблиці 11.9. 

Карта-схема розміщення техногенних об’єктів у районі майданчика «ЦПЗ» приведена на Рис.11.4. 

11.4.2. На прилеглих до майданчика «ЦПЗ» территоріях відсутні діючі об’єкти житлово-

комунального та соціально-культурного призначення, а також пам’ятники архітектури, історії та 
культури, які охороняються державою. 

 

 

ЦПЗРО 

«Буряковка» 

 
Рис.11.4. Карта-схема розміщення техногенних об’єктів у районі майданчика «ЦПЗ». 

 

11.5. Оцінка впливів на геологічне середовище 

11.5.1. У районі розташування майданчика ЦПЗ спостерігаються різні несприятливі 
природні і природно-техногенні екзогенні процеси і явища: 

• ерозія площинна (площинний і площадний змиви); 

• еолові (перевіювання пісків); 
• заболочення. 

Ендогенні процеси в районі ЦСВЯП мають слабкий прояв. Аналіз новітніх тектонічних 
рухів, структурно-тектонічного плану території і характеру залягання відкладень у верхній частині 
осадового чохла свідчить, що район майданчика ЦСВЯП розташовується поза зонами новітніх 
розривних порушень. 

11.5.2. Для запобігання або обмеження впливів техногенних факторів на геологічне 
середовище, при будівництві ЦСВЯП будуть виконані наступні заходи: 

• територія буде спланована, заасфальтована та упоряджена, що цілком усуне ерозію та еолові 
процеси;  

• на ділянці розміщення споруд, якщо будуть зустрінуті насипні ґрунти, вони будуть зняті і 
замінені ґрунтом з пошаровим трамбуванням;  

• будуть організовані дренаж і відвід поверхневого стоку. 
З урахуванням планованих заходів, розвиток несприятливих природно-техногенних 

процесів на проммайданчику ЦСВЯП не прогнозується. 
 

11.6. Оцінка впливів на повітряне середовище 

11.6.1. Відповідно до оцінок, виконаних в ТЕОІ, за нормальних умов виконання робіт з 
будівництва ЦСВЯП, максимальний вплив на повітряне середовище буде проявлятися при 
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проведенні робіт з підготовки будівельного майданчика (видалення грунто-рослинного покрову та 
планування поверхні). Максимальна концентрація радіонуклідів у повітрі буде спостерігатися 
безпосередньо поблизу місць проведення земляних робіт. На найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км 

у південно-західному напрямку) об'ємне забруднення повітря при типових метеоумовах буде 
складати: 

• по 
137

Cs -                                       близько 5*10
-5

 Бк/м3
, 

• по 
90

Sr -                                         близько 1*10
-5

 Бк/м3
, 

• по альфа-випромінюючх ТУЕ -  близько 6*10
-7

 Бк/м3
, 

що на декілька порядків величини менше за встановлені гранично припустимі значення 
(відповідно 0,8, 0,2 і 4· 10

-4
 Бк/м3

). 

11.6.2. Аварією, що призводитиме до найбільш істотного радіаційного впливу на 
повітряне середовище при будівництві ЦСВЯП, є низова лісова пожежа (Таблиця 11.1). Проведені 
в ТЕОІ розрахунки наслідків такої пожежі демонструють, що максимальна об'ємна активність 
137

Cs, 
90

Sr і альфа-випромінюючих ТУЕ в повітрі буде спостерігатися на відстанях 4-5 км від місця 
пожежі і складе близько 15, 8 і 2 Бк/м3

, а на найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км у південно-

західному напрямку) відповідно 8, 4 і 1 Бк/м3
. Враховуючи, що лісові пожежі в ЗВ ЧАЕС можуть 

бути не пов’язані з будівництвом ЦСВЯП, а в рамках проекту організації будівництва будуть 
передбачені заходи із запобігання спалаху деревини та лісового настілу, вплив на повітряне 
середовище при будівництві в ТЕОІ охарактеризований, як прийнятний. 

11.6.3. За нормальних умов експлуатації ЦСВЯП, радіаційний вплив на повітряне 
середовище можливий внаслідок забруднення БЦК у припустимих межах водою басейнів 
витримки (консервативно припускається, що вода БВ забруднена виключно радіонуклідом Со60

) 

шляхом: 

• короткочасного викиду Со60
 з труби будівлі приймання в момент вилучення БЦК з HI-STAR; 

• тривалого викиду Со60
 з HI-STORM на майданчику зберігання. 

Залежність об’ємної активності 60Со у повітрі від відстані до ЦСВЯП для вказаних 
випадків представлена на Рис.11.5, 11.6. Згідно з результатами оцінки, максимум об’ємної 
концентрації 60Со в приземному шарі атмосфери буде спостерігатися на відстані десятків-сотен 

метрів від джерела і складатиме близько 6 Бк/м3
 (короткочасний викид) та 6,0*10

-5
 Бк/м3 

(тривалий 

викид). На найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км у південно-західному напрямку)  величина 
об’ємної активності 60Со складе відповідно 0,02 Бк/м3 та 8,0*10

-9
 Бк/м3

, що значно менше за 
встановлений припустимий ліміт 1 Бк/м3

 [11]. 

11.6.4. Для МПА на ЦСВЯП (Таблиця 11.1) результати розрахунку об’ємної активності 
приземного шару атмосфери внаслідок розповсюдження аварійного викиду представлені на 
Рис.11.7. Максимальне значення об’ємної активності 60

Co у повітрі буде спостерігатися на відстані 
1,1 км від джерела викиду (16 Бк/м3

). ). На найближчій границі ЗВ ЧАЕС об’ємна активність не 
перевищуватиме 0,5 Бк/м3

. 

11.6.5. Отримані в ТЕОІ результати розрахунку об’ємної активності окремих 
радіонуклідів в приземному шарі атмосфери при ЗПА на ЦСВЯП (Таблиця 11.1) представлені на 
Рис.11.8-11.10. Максимальне значення об’ємної активності буде спостерігатися на відстані 100 м 

від аварійного HI-STORM та для сумарної по всіх радіонуклідаї об’ємної активності не перевище 
величину 100 Бк/м3

. На найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км у південно-західному напрямку) 
сумарна об’ємна активність складатиме до 0,05 Бк/м3

, при цьому об’ємна активність найбільш 

радіологічно вагомих радіонуклідів не перевище встановлені припустимі ліміти [11]. Згідно з 
висновками ТЕОІ, з врахуванням малої ймовірності ЗПА, радіаційні впливи аварійного викиду 
слід вважати прийнятними. 
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Рис.11.5. Залежність об’ємної активності 60Со у повітрі від відстані до ЦСВЯП за нормальних 

умов експлуатації (короткочасний викид з будівлі прийняття). 
 

 
Рис.11.6. Залежність об’ємної активності 60Со у повітрі від відстані до ЦСВЯП за нормальних 

умов експлуатації (тривалий викид з HI-STORM). 
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Рис.11.7. Залежність об’ємної активності 60Со у повітрі від відстані до ЦСВЯП при МПА. 

▬▬  тривалий викид з HI-STORM (протягом 1 року); 

········  миттєвий викид з будівлі прийняття (усереднена за 5 годин об’ємна активність). 

 

 
 

 
Рис.11.8. Прогноз об’ємної активності 137Сs у повітрі при ЗПА на ЦСВЯП. 
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Рис.11.9. Прогноз об’ємної активності 90

Sr у повітрі при ЗПА на ЦСВЯП. 

 
Рис.11.10. Прогноз об’ємної активності ТУЕ у повітрі при ЗПА на ЦСВЯП. 

 

11.7. Оцінка впливів на поверхневі і підземні води 

11.7.1. Відповідно до результатів ТЕОІ, за нормальних умов будівництва та експлуатації 
ЦСВЯП вплив на поверхневі води не прогнозується.  

При можливій аварії під час будівництва (низова лісова пожежа) найбільше забруднення 
відкритої водойми очікується за рахунок випадіння радіоактивних аерозолів на поверхню заплави 

та дзеркала води р.Прип’ять (відстань 12 км від очагу пожежі). Додаткове забруднення 137
Cs, 

90
Sr і 

ТУЕ, що випаде у вигляді аерозолів безпосередньо на водну поверхню та буде змите повеневими 

водами з прибережної заплави, складе відповідно  1,11*10
10

, 0,56*10
10

 та 0,11*10
10

 Бк.  
Виконана в ТЕОІ консервативна оцінка наслідків МПА при експлуатації ЦСВЯП показує, 

що при найменшій відстані до краю води (13 км), на водну поверхню р.Прип’ять осяде близько 
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5,6⋅10
6
 Бк 60Со. 

Максимальний радіаційний вплив на поверхневі води внаслідок ЗПА можливий при 

осадженні радіоактивних речовин на дельту р.Прип’ять. За розрахунковими даними, по вісі 
факелу викида очікується осадження 7,19 Бк/м2  137

Cs, 4,63 Бк/м2
 

90
Sr та 0,019 Бк/м2

 альфа-
випромінюючих ТУЕ, а сумарна кількість осівших на цю ділянку радіонуклідів не перевище 
величину 1,1⋅10

6
 Бк.   

З урахуванням того, що величини сумарного річного виносу радіоактивності із стоком 

р.Прип’ять складають до 10
13

 Бк/рік, для всіх розглянутих аварій в ТЕОІ зроблений висновок щодо 
несуттєвого їх впливу на поверхневі води. 

11.7.2. Радіаційне забруднення підземних вод при будівництві та експлуатації ЦСВЯП 

обумовлюється винятково за рахунок вертикальної міграції радіонуклідів, що випадають на 
поверхню ґрунту. Оскільки рівні залягання ґрунтових вод на майданчику варіюються в межах 18-

21 м, а швидкість вертикальної міграції радіонуклідів у ґрунті складає 0,1-1,5 см/рік, в ТЕОІ 
зроблений висновок про те, що вплив додаткового забруднення на підземні води при будівництві 
та експлуатації ЦСВЯП (включаючи можливі аварії, Таблиця 11.1) буде несуттєвим при 

сьогоденних рівнях радіоактивного забруднення прилеглих районів.  
 

11.8. Оцінка впливів на ґрунти 

11.8.1. Території майданчика будівництва ЦСВЯП і ділянок під'їзних колій відносяться 
до категорії радіоактивно забруднених земель, тому вплив на ґрунтовий покров прилягаючих 
територій буде проявлятися у вигляді його вторинного (додаткового)  радіоактивного 
забруднення, пов'язаного з підйомом пилу при земляних роботах. Виконані в ТЕОІ розрахунки 

показали, що за нормальних умов будівництва ЦСВЯП додаткове поверхневе забруднення ґрунту 
буде незначним. Безпосередньо поблизу місця проведення робіт максимальне додаткове 
поверхневе забруднення 137

Cs не перевище величину 7 кБк/м2
 при існуючому рівні 7500 кБк/м2

.  

11.8.2. Відповідно до результатів виконаних розрахунків, при аварійній ситуації під час 
проведення будівельних робіт (низова лісова пожежа) максимум додаткового поверхневого 
забруднення ґрунту 137

Cs, 
90

Sr і ТУЕ буде спостерігатися на відстані близько 4 км від місця пожежі 
і складе відповідно 200, 90 та 2 Бк/м2

. На найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км у південно-

західному напрямку) додаткове забруднення ґрунту складе 100. 50 і 1 Бк/м2
, що відповідає 0,1-

0,2% від існуючого рівня. 

11.8.3. За нормальних умов експлуатації ЦСВЯП, впливи на ґрунтовий покрив будуть 
незначними (Рис.11.11). Відповідно до результатів ТЕОІ, за 50 років експлуатації ЦСВЯП 

максимальне додаткове забруднення 60
Cо поверхні грунту (на відстані 50-70 м від сховища) не 

перевищуватиме величину 600 Бк/м2
, а на границі ЗВ ЧАЕС - 0,002 Бк/м2

 (без врахування розпаду 
60

Cо). 

11.8.4. Оцінка додаткового поверхневого забруднення 60
Cо прилеглих до ЦСВЯП 

территорій при МПА представлена на Рис.11.12. Максимум осадження радіоактивних аерозолів 
внаслідок МПА буде спостерегатися на відстанях до 1 км від аварійного HI-STORM и не 
перевищить 10 кБк/м2

. . На найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км) поверхневе забруднення 60Со не 
превищить 7 Бк/м2

. 

11.8.5. В разі ЗПА, радіоактивний викид буде представлений газо-аерозольною 

сумішшю радіонуклідів, з яких найбільше значення при забрудненні грунту мають ізотопи цезію 

(
134

Cs
 та 137

Cs), 
90

Sr і альфа-активні ТУЕ (Рис.11.13,11.14, 11.15). Максимальне  додаткове 
поверхневе забруднення цими радіонуклідами буде спостерігатися на відстані 100 м від аварійного 
HI-STORM - до 30 кБк/м2

, 15 кБк/м2
 та 60 Бк/м2

, а на найближчій границі ЗВ ЧАЕС (13 км) - до 20 

Бк/м2
, 8 Бк/м2

 та 0,03 Бк/м2
 відповідно для цезію, 

90
Sr і ТУЕ. 

11.8.6. Виходячи з результатів оцінок, в ТЕОІ зроблений висновок, що вплив 
додаткового забруднення на грунти при будівництві і експлуатації ЦСВЯП (за нормальних умов та 
при можливих аваріях, крім ЗПА) буде несуттєвим, а при ЗПА – прийнятним. 
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м 
Рис.11.11. Густина забруднення поверхні грунту  60Со за нормальної експлуатації ЦСВЯП  (викид 

з HI-STORM протягом року). 

м 

Рис.11.12. Залежність густини забруднення 60Со поверхні грунту від відстані до ЦСВЯП  при 

МПА. 

▬▬  тривалий викид з HI-STORM (протягом 1 року); 
········  миттєвий викид з будівлі прийняття; 
------  максимальні значення для всіх відстаней від точки викиду. 
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Рис.11.13. Залежність густини забруднення поверхні грунту ізотопами цезію (

134
Cs

 та 137
Cs) від 

відстані до ЦСВЯП при ЗПА. 

 

 

 
Рис.11.14. Залежність густини забруднення поверхні грунту 90

Sr від відстані до ЦСВЯП при ЗПА. 
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Рис.11.15. Залежність густини забруднення поверхні грунту ТУЕ від відстані до ЦСВЯП при ЗПА. 
 

11.9. Оцінка впливів на рослинний і тваринний світ 

11.9.1. При нормальних умовах будівництва та експлуатації ЦСВЯП радіаційні впливи 

на приземні шари атмосфери, поверхневі води і ґрунти прогнозуються незначними. Оскільки 

погіршення середовища мешкання живих організмів не очікується, в ТЕОІ зроблений висновок 
щодо того, що радіаційний вплив на рослинний і тваринний світ за нормальних умов будівництва 
та експлуатації ЦСВЯП буде несуттєвим. 

11.9.2. Основним фактором впливу будівництва ЦСВЯП на рослинний і тваринний світ 
є вирубка лісу безпосередньо на території будмайданчика (площа -11,72 га) та при прокладці 
залізничної колії (площа - 7 га). Однак, з огляду на підвищену лісистість прилеглих районів і 
практично заповідний режим ЗВ ЧАЕС, істотний вплив на  видову розмаїтість фітоцинозів, а 
також на чисельність і видову розмаїтість тварин в ТЕОІ не прогнозується. 

11.9.3. У випадку МПА на ЦСВЯП, максимальне додаткове поверхневе забруднення 
ґрунту 60

Cо не перевищить 10 кБк/м2 
(0,3 Ки/км2

) на відстані до 1000 м від сховища. Виходячи з 
того, що фонове сумарне забруднення прилеглих территорій гама-активними радіонуклідами 

(аналогами 
60

Cо за біологічним впливом) складає не менше 93 кБк/м2 
(2,5 Ки/км2

), додатковий 

вплив на рослинний і тваринний світ внаслідок МПА в ТЕОІ охарактеризований, як незначний. 

11.9.4. В разі ЗПА найбільшу загрозу для рослинного і тваринного світу являють  
випадіння 137

Cs та 90
Sr. Багаторічні радіоекологічні спостереження на территорії ЗВ ЧАЕС 

показують, що при очікуваній максимальній додатковій густині радіоактивного забруднення 
(разом з фоновим забрудненням) статистично вірогідної зміни чисельності та біорозмаїття рослин 

і тварин не спостерігається. Виходячи з цього в ТЕОІ зроблений висновок щодо того, що 
радіаційні впливи внаслідок ЗПА на рослинний і тваринний світ слід вважати прийнятними. 
 

11.10. Оцінка впливів на соціальне середовище 

11.10.1. Оцінені в ОВНС додаткові дозові навантаження на персонал підприємств ЗВ 

ЧАЕС і населення при будівництві та експлуатації ЦСВЯП представлені в Таблиці 11.10. 

11.10.2. Розраховані в ТЕОІ ізолінії індивідуальної ефективної дози опромінення 
населення за рахунок всіх шляхів впливу викиду 60Со після 30 років нормальної експлуатації 
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ЦСВЯП показані на Рис.11.16. 
 

Таблиця 11.10. Додаткові дозові навантаження на персонал підприємств ЗВ ЧАЕС і населення при 

будівництві та експлуатації ЦСВЯП. 

 

Персонал/ 

населення 

Контрольні 
рівні, 
мЗв/рік 

Додаткові дозові  
навантаження при 

будівництві 

Додаткові дозові навантаження 

при експлуатації 
ЦСВЯП 

Нормальні 
 умови, мЗв/рік 

Аварія, 

мЗв 

Нормальні  
умови, мЗв/рік 

МПА, 

мЗв 

ЗПА, 

мЗв 

Головні корпуси ЧАЕС, 

ЗПРРВ,ПКОТРВ,СВЯП-2 
17 3,0*10

-5
 0,05 1,5*10

-6
 3,8⋅10

-5
 4,0·10

-4
 

Комплекс «Вектор» 

 
18 0,7*10

-1
 0,08 6,0*10

-3
 1,2⋅10

-3
 0,2 

ПЗРВ «Буряківка» 

 
18 2,7*10

-3
 0.01 7,0*10

-5
 1,2⋅10

-3
 0,6 

Підприємства м.Чорнобиль 
 

2,3-15 1,5*10
-5

 0,03 7,0*10
-7

 1,3⋅10
-5

 2,0·10
-4

 

Самосели  м.Чорнобиль 
 

0.04* 

1** 
1,5*10

-5
 0,03 7,0*10

-7
 1,3*10

-5
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Рис.11.16. Індивідуальна ефективна доза опромінення населення за рахунок всіх шляхів впливу 
викиду 60Со після 30 років нормальної експлуатації ЦСВЯП. 

 

11.10.3. В ТЕОІ продемонстровано, що додаткові дозові навантаження персоналу 
розглянутих підприємств ЗВ ЧАЕС при будівництві і експлуатації ЦСВЯП (включючи аварії, 
Таблиця 11.1) з урахуванням існуючих дозових навантажень не перевищать контрольні рівні для 
вказаного персоналу. 

11.10.4. В ТЕОІ показано, що додаткові дозові навантаження населення при будівництві і 
експлуатації ЦСВЯП (включючи аварії, Таблиця 11.1) не перевищать ліміти, встановлені в [11]. 
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11.10.5. Виходячи з отриманих результатів, в ТЕОІ зроблений висновок щодо того, що 
радіаційні впливи на соціальне середовище за нормальних умовбудівництва і експлуатації, а також 

при МПА на ЦСВЯП можна охарактеризувати, як несуттєві, а при  аварії в ході будівництва та при 

ЗПА на ЦСВЯП можна вважати прийнятними. 
 

11.11. Оцінка впливів на техногенне середовище 

11.11.1. Будівництво та експлуатація ЦСВЯП за нормальних умов і у випадку аварій не 
вимагатиме зміни існуючих умов діяльності розташованих поблизу підприємств (Таблиця 11.9). 

Єдиним фактором впливу є використання інфраструктури комплексу «Вектор» та ЧАЕС, а також 

підвищення дозових навантажень персоналу підприємств, пов’язане з експлуатацією ЦСВЯП 

(Таблиця 11.10). 

11.11.2. На прилеглих до майданчика „ЦПЗ” територіях відсутні діючі об'єкти житлово-

комунального і соціально-культурного призначення, а також пам'ятники архітектури, історії і 
культури, що охороняються державою. У зоні можливих впливів відсутні рекреаційні зони і 
культурні ландшафти. Таким чином, впливи на зазначені об'єкти виключені. 

 

11.12. Заходи з мінімізації впливів на навколишнє середовище 

11.12.1. В ТЕОІ з метою забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та 
мінімізації впливів на нього при будівництві і експлуатації ЦСВЯП передбачаються наступні 
комплекси заходів: 

• охоронні заходи; 

• захисні заходи; 

• відновлювальні заходи; 

• компенсаційні заходи; 

• ресурсозберегаючі заходи. 

11.12.2. В якості охоронних заходів в ТЕОІ передбачені: 
• організація системи радіаційного контролю; 

• організація системи фізичного захисту; 
• організація системи контролю та обліку ядерного матеріалу; 
• організація системи контролю і керування технологічними процесами; 

11.12.3. Комплекс захисних заходів при будівництві включає: 
• дезактивацію забрудненої техніки; 

• санітарну обробку персонала; 
• огородження будівельного майданчика; 
• спорудження КПП з постійним пербуванням персоналу охорони буддвору; 
• организацію протипожежних розривів між тимчасовими будівлями та спорудами на 
будівельному майданчику і ділянках будбази; 

• виконання автодоріг та пожежних під’їздів до всіх тимчасових будівель і споруд; 

• организацію спеціально відведених місць для куріння; 
• щоденне видалення з території будмайданчика горючих  будівельних відходів; 
• организацію протипожежного водопостачання будівельного майданчика;  
• відповідність силової та освітлювальної електромереж, а також тимчасових електротехнічних 
установок вимогам до постійних установок; 

• оснащення будівельного майданчика пожежними щитами з первинними засобами 

пожежогасіння; 
• оснащення місць виконання робіт порошковими вогнегасниками; 

• забезпечення споруджуваних будівель, тимчасових споруд та підсобних приміщень 
первинними засобами пожежогасіння; 

• организацію безпечного зберігання та використання лакофарбових речовин, що виділяють 
вибухонебезпечні або шкідливі компоненти; 
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• звільнення місць виконання електрозварювальних робіт від горючих та легкоспалахуючих 
матеріалів, а також від вибухонебезпечних матеріалів та установок; 

• забезпечення персоналу захисними касками та спецодягом;  

• навчання та перевірку знань персоналу з охорони праці та електробезпеки; 

• забезпечення нормативного освітлення на робочих місцях;  

• захист зварювального обладнання від атмосферних опадів та механічних пошкоджень; 
• заборону встановлення та руху будівельних машин і автомобілів в межах призми обвалення 
грунту; 

• встановлення мостиків з перилами для проходу над канавами та траншеями; 

• встановлення сходин з перилами для спуску у котловани та широкі траншеї; 
• розробку котлованів та траншей (без встановлення кріплень) з відкосами; 

• зберігання значної кількості матеріалів або грунту за межами призми обвалення; 
• систематичне спостереження за станом бровки; 

• перевірку правильності встановлення і надійності кріплення опалубки перед початком 

укладання бетонної суміші; 
• використання заземлених електровібраторів з амортизаторами для вібрування бетонної 
суміші; 

• встановлення порядку обміну умовними сигналами з машинистами кранів; 
• огляд та випробування навантаженням вантажозахоплюючих приспособ; 

• підіймання конструкцій у два прийоми з перевіркою надійності строповки на малій висоті та 
ін. 

Комплекс захисних заходів при експлуатації ЦСВЯП включає: 
• спорудження контрольно-пропускних пунктів (КПП-1 и КПП-2) з постійним перебуванням 

персоналу охорони для пропуску персоналу та автомобільного транспорту (КПП-1) і 
пропуску залізничного транспорту (КПП-2), обладнаних основними протитаранними та 
допоміжними відкатними механізованими воротами;  

• створення системи вентиляції з очисткою повітря транспортно-технологічного коридора 
будівлі приймання та приміщень зони суворого режиму від аерозолів на фільтрах 
спецвентиляції; 

• виконання всіх операцій з РРВ в приміщеннях зони суворого режиму, облицьованих 
нержавіючою сталлю; 

• використання при операціях з ВЯП захисних контейнерів HI-TRAC, конструкція яких 
забезпечує потрібний нормований захист від іонізуючого та нейтронного випромінювання; 

• використання для транспортування ВЯП від АЕС до ЦСВЯП транспортного захисного 
контейнера HI-STAR, що забезпечує нормований захист від іонізуючого та нейтронного 
випромінювання; 

• використання довготривалому зберігання ВЯП залізобетонних контейнерів HI-STORM, 

конструкція яких забезпечує потрібний  біологічний захист; 
• використання для збирання та транспортування ТРВ від ЦСВЯП до комплексу «Вектор» або 
на ЧАЕС транспортного захисного контейнера, що забезпечує нормований захист від 

іонізуючого випромінювання; 
• реализацію заходів із забезпечення пожежної безпеки (із запобігання виникненню пожежі, із 
протипожежного захисту та організаційно-технічні заходи); 

• реализацію технічних заходів із зменшення та/або виключення впливу шуму обладнання 
ЦСВЯП на навколишнє середовище (використання обладнання у безшумовому виконанні, 
використання шумопоглинаючих спеціальних вставок та ін.); 

• створення системи надійного електропостачання користувачів радіаційного контролю, 

контролю та обліку ядерного матеріалу, фізичного захисту і пожежної сигналізації; 
• проектування будівлі приймання та майданчика контейнерів відповідно до вимог до будівель 

1 категорії за їх відповідальність за ядерну і радіаційну безпеку; 
• створення навколо периметру ЦСВЯП протипожежних полос та ін. 

11.12.4. До числа відновлювальних заходів, передбачених в ТЕОІ, відносяться: 
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• зняття і захоронення на ПЗРВ „Буряківка” радіоактивно-забрудненого ґрунту; 
• планувальні роботи, що поліпшують існуючі умови рельєфу та зменшують екзогенні процеси 

в районі майданчика ЦСВЯП; 

• благоустрій території з посадкою чагарників; 
• організація тимчасових автодоріг при будівництві та асфальтування покриття 
внутришньомайданчикових доріг і забороненої зони, що зменшує ймовірність та/або 
виключає проникнення радіоактивних речовин до ґрунту; 

• організація системи дощової каналізації проммайданчика з контролем і подальшим 

очищенням; 

• очищення від радіоактивного забруднення території зони відчуження на площі близько 18 га 
(приблизна площа об'єктів будівництва) при будівництві. 

11.12.5. Передбаченими чинним законодавством правами, що мають компенсаційний 

характер, є наступні: 
• персонал ядерної установки (ЦСВЯП) має право на соціально-економічну компенсацію 

негативного впливу іонізуючого випромінювання на його здоров'я; 
• громадяни, здоров'ю і майну яких заподіяний збиток, обумовлений негативним впливом 

іонізуючого випромінювання під час використання ядерної енергії, мають право на його 
відшкодування в повному обсязі; 

• персонал ядерних установок підлягає обов'язковому страхуванню від ризику негативного 
впливу іонізуючого випромінювання за рахунок коштів ліцензіатів. 
Крім зазначених обов'язкових умов, передбаченими в ТЕОІ компенсаційними заходами є: 

• виділення частини коштів, що інвестуються у будівництво ЦСВЯП (3%), для будівництва 
об'єктів соціального призначення; 

• врахування додаткових коштів на відшкодування витрат на роботу вахтовим методом і умови 

роботи в Зоні відчуження ЧАЕС, регламентованих чинним законодавством, при оцінці 
вартості будівництва; 

• врахування доплат, надбавок і премій до тарифних окладів персоналу відповідно до чинного 
законодавства України при оцінці експлуатаційних витрат ЦСВЯП; 

• організація додаткової артезіанської шпари і реконструкція підстанції «Буряківка» в якості 
компенсації за можливість впливу на інфраструктуру комплексу «Вектор». 

11.12.6. В рамках ТЕОІ передбачаються наступні ресурсозберегаючі заходи: 

• відмова від використання артезіанської води для регулювання температури повітря у 
приміщеннях (використання електричного опалення); 

• відмова від використання чистої води для поливання территорії (використання освітленої 
дощової води); 

• використання обладнання (крани, вентилятори, насоси), що споживає мінімальну кількість 
електроенергії за інших рівних технічних характеристик; 

• розміщення у контейнері МЦК максимально припустимої кількості ВТВЗ, що скоросує 
питоме споживання середовищ (на одну ВТВЗ); 

• вибір майданчика ЦСВЯП, що не потребує додаткового підсипання чистої землі для 
забезпечення нормованого рівня грунтових вод; 

• мінімизація обсягу земельних робіт шляхом вибору оптимальної планувальної відмітки 

майданчика ЦСВЯП (138,5 м). 

 

11.13. Встановлення санітарно-захисної зони та визначення допустимого 

викиду для ЦСВЯП 

11.13.1. Відповідно до вимог санітарного законодавства, для таких об'єктів як ЦСВЯП 

потрібно встановлення санітарно-захисної зони та зони спостереження. Згідно з результатами 

виконаного в ТЕОІ аналізу, дозові навантаження населення за рахунок викиду радіоактивних 
речовин за межами майданчика ЦСВЯП  

11.13.2. встановлена в [11] квота межі дози для категорії В, пов'язана з впливом об'єкту 
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(80 мкЗв), не порушується на відстані 0,5 км від ЦСВЯП. Однак, з урахуванням існування ЗВ 

ЧАЕС, в ТЕОІ визнано доцільним встановлення СЗЗ ЦСВЯП разом із границями ЗВ ЧАЕС, де 
дозові навантаження населення не перевищують 0,001% від встановленого в [11] ліміту (1 

мЗв/рік). Единим джерелом впливу на навколишнє середовище є  іонізуюче випромінювання від 

контейнерів HI-STORM, розташованих на майданчику зберігання ЦСВЯП. За результатами 

виконаних у ТЕОІ розрахунків, індивідуальна еффективна дозау 1 мЗв/рік від повністю заповненого 
сховища (458 контейнерів HI-STORM) не буде перевыщена на відстані 100 м від границі ЦСВЯП. 

Таким чином, СЗЗ ЦСВЯП має бути на відстані 100 м від границі майданчика.  
Враховуючи рішення по ситуаційному та генеральному планах ЦСВЯП, у ТЕОІ визнане 

доцільним встановлення СЗЗ ЦСВЯП, що співпадає з границіми СЗЗ комплексу «Вектор» 

(відповідно до вимог законодавства, СЗЗ для захоронення РАВ має бути не менше 1 км).  Рішення 
щодо виділення СЗЗ є умовним, оскільки майданчик ЦСВЯП розміщується в зоні 10 км від ЧАЕС, 

де в терміни, співставні з життєвим циклом ЦСВЯП, не буде повернення до народо-господарчого 
обігу та мешкання населення. 

11.13.3. В ТЕОІ виконаний розрахунок впливів при нормальній експлуатації, МПА та 
ЗПА на ЦСВЯП. Відстань, на якій можливе перевищення квоти ліміту дози, пов’язаної з 
інгаляціонним надходженням радіонуклідів, при ЗПА складає 600 м. Таким чином, фактична зона 
можливого впливу ЦСВЯП, а, як наслідок, потрібна зона спостереження складає близько 600 м від 

майданчика зберігання. Однак, враховуючи, що майданчик ЦСВЯП розташований у ЗВ ЧАЕС, де 
відповідно до чинного законодавства здійснюється радіаційний контроль, а використання земель 
та водойм без достатнього радіологічного контролю обмежене, в ТЕОІ пропонується не 
встановлювати для ЦСВЯП окремої ЗН, а використовувати в якості ЗН территорію ЗВ ЧАЕС. 

11.13.4.  Величина припустимого викиду для ЦСВЯП, розрахована в ТЕОІ виходячи з 
умови неперевищення встановленої в [11] квоти межі дози для населення за рахунок всіх шляхів 
впливу від технологічних викидів об’єкту (40 мкЗв/рік) склала близько 4*10

10
 Бк. Очікувані 

викиди за нормальної експлуатації ЦСВЯП оцінюється в ТЕОІ на три порядки величини меншими 

за вказаний припустимий викід.  

11.13.5. Враховуючи відсутність організованих скидів в процесі будівництва та 
експлуатації ЦСВЯП, величина припустимого скиду для ЦСВЯП у ТЕОІ не визначалась. 

 

11.14. Зведений перелік залишкових впливів і оцінка екологічного ризику 

11.14.1. Зведені переліки залишкових впливів за нормальних умов будівництва та 
експлуатації ЦСВЯП і при аваріях наведені у Таблицях 11.11, 11.12. 

11.14.2. Відповідно до висновків ТЕОІ, при дотриманні нормативних значень показників 
впливу за нормальних умов будівництва та експлуатації ЦСВЯП, екологічний ризик є 
прийнятним. 

11.14.3. Згідно з результатами ТЕОІ, екологічний ризик при аваріях може бути пов'язаний 

з виникненням пожежі при будівництві ЦСВЯП. Відповідно до висновків ТЕОІ, при проведенні 
нормативних заходів із забезпечення пожежної безпеки при будівництві, екологічний ризик від 

такої пожежі є прийнятним. 

Ризик ЗПА на ЦСВЯП, відповідно до положень [13], охарактеризований у ТЕОІ, як 
знехтуваний (менше 10

-7
 рік-1

). 

 

11.15. Оцінка впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті 

11.15.1. Найближчими суміжними державами, на территорії яких моливий вплив ЦСВЯП, 

є Республіка Білорусь та Російська Федерація. У зв’язку з тим, що найменша відстань від 

майданчика ЦСВЯП до границі РФ складає 220 км, а «Конвенція про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у трансграничному контексті» [4] не ратіфікована Російською 

Федерацією, впливи на территорію цієї держави в ТЕОІ не розглядаються.  
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11.15.2. Найменша відстань від майданчика ЦСВЯП до границі Республіки Білорусь 
складає 13 км у північному напрямку (район нежилого населеного пункту Хутор Ліс). Найближчі 
місця постійного мешкання населення знаходяться на відстані 31 км у північно-західному 
напрямку від ЦСВЯП (п.Олександрівка) та 31 км у східному напрямку (п.Гдень). 

11.15.3. Впливи на вказані у п.11.15.2 ділянки территорії Республіки Білорусь розглянуті 
в ТЕОІ для наступних умов будівництва та експлуатації ЦСВЯП: 

• нормальні умови будівництва; 
• нормальна експлуатація ЦСВЯП; 

• МПА на ЦСВЯП; 

• ЗПА на ЦСВЯП. 

У зв’язку з тим, що в якості аварії при будівництві ЦСВЯП прийнята лісова пожежа – 

подія, що не є прямим наслідком будівництва сховища, вприв цієї аварії на територію Республіки 

Білорусь у ТЕОІ не розглядається. 

11.15.4. Оскільки радіаційні впливи є основними видами впливів ЦСВЯП, стан 

навколишнього середовища на території Республіки Беларусь оцінений в ТЕОІ по наступних  

основних показниках: 

• радіоактивне забруднення повітря;  
• радіоактивне забруднення грунту;  
• додаткове опромінення населення.  

11.15.5. Оцінені в ТЕОІ рівні радіоактивного забруднення повітря на вказаних у п.11.15.2 

ділянках території Республіки Білорусь при різних умовах будівництва та експлуатації ЦСВЯП 

систематизовані в Таблиці 11.13. 

11.15.6. Оцінені в ТЕОІ для тих самих ділянок  рівні радіоактивного забруднення 
поверхні грунту систематизовані в Таблиці 11.14. 

11.15.7. Прогнозовані рівні додаткового опромінення населення представлені в Таблиці 
11.15. 

11.15.8. Виходячи з отриманих результатів, в ТЕОІ зроблені наступні висновки щодо 
впливів ЦСВЯП на навколишнє довкілля Республіки Білорусь:   

• Будівництво та нормальна експлуатація ЦСВЯП не призведе до суттєвих негативних впливів 
на стан повітряного середовища, грунту та здоров’я населення пограничних территорій 

Республіки Білорусь протягом всього періоду існування (100 років).  
• В разі проектної аварії з максимальними наслідками при експлуатації ЦСВЯП, забруднення 
повітряного середовища і грунту, а також додаткове опромінення населення пограничних 
территорій Республіки Білорусь буде несуттєвим у зв’язку із значним віддаленням цих 
территорій від сховища;  
В разі запроектної аварії на ЦСВЯП, забруднення повітряного середовища і грунту, а 

також додаткове опромінення населення пограничних территорій Республіки Білорусь не призведе 
до суттєвих змін радіаційного стану, що, враховуючи малу ймовірність аварії, є прийнятним.     



Інформаційно-аналітичний огляд  матеріалів  ТЕО  інвестицій 

централізованого сховища ВЯП реакторів ВВЕР АЕС України 

  

 

              Державний науково-інженерний центр                            Національна атомна енергогенеруюча   
              систем контролю та аварійного реагування                     компанія «ЕНЕРГОАТОМ»                    

120

 Таблиця 11.11. Зведений перелік залишкових впливів за нормальних умов будівництва і експлуатації ЦСВЯП. 

Види та 

джерела 

впливу 

Параметри 

викидів та  

скидів 

Характеристика впливів на компоненти навколишнього середовища 

Повітряне 

середовище 
Водне 

середовище 
Грунти Рослинний та 

тваринний світ 

Техногенне 

середовище 
Соціальне 

середовище 
Нормальні умови будівництва  

Підйом пилу 

при роботах по 

підготовці 
майданчика та 
будівництві 

У повітря буде 
викинуте 2,1⋅10

6
 

Бк радіоактивних 

речовин, в тому 

числі: 1,4⋅10
6
 Бк 

137
Cs, 6,5⋅10

5
 Бк 

90Sr, 3,0⋅10
4
 Бк α-

випромінюючі 
ТУЕ.  

Максимальні 
розрахункові 
концентрації 137

Cs, 
90

Sr, у 10
3 
– 10

4
 

разів нижчі за 
максимально 

припустимі; 
для альфа-
випромінюючих 

ТУЕ, нижче 
максимально 

припустимих у 10
3
 

разів.  

Об’ємна 
концентрація РВ у 

воді  водойм (р. 

Уж – 6-8 км, р. 

Сахан близько 7 

км, р.Прип’ять – 

12 км), 

обумовлена  
ЦСВЯП, буде 
нижче рівнів 
вірогідного 

детектування 
 

Величина 
максимального ДПЗ 

грунту 
безпосередньо 

поблизу місць 
проведення робіт, 
складе 0,2-0,3% від 

існуючого 

забруднення 
грунту. На границі 
ЗВ ЧАЕС рівні ДПЗ 

не перевищать 
0,01% від 

існуючого 

забруднення.  

Зведення ділянок 

лісу помітно не 
вплине на видове 
різномаїття 
фітоценозів та, 
відповідно, 

фауністичних 

комплексів 
прилеглих районів. 
Шкоди для 
чисельності та 
видового 

різномаїття тварин 

не очікується. 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 0,07 

мЗв/рік, що разом 

з існуючою дозою 

не перевищує 1% 

контрольних 

рівнів. 

Дозові 
навантаження 
населення за 
межами ЗВ ЧАЕС 

не перевищують 
0,001% ліміту, 
встановленого 

НРБУ-97 (1 

мЗв/рік) 

Нормальні умови експлуатації 
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Види та 

джерела 

впливу 

Параметри 

викидів та  

скидів 

Характеристика впливів на компоненти навколишнього середовища 

Повітряне 

середовище 
Водне 

середовище 
Грунти Рослинний та 

тваринний світ 

Техногенне 

середовище 
Соціальне 

середовище 
Радіоактивні 
газообразні 
викиди до 

атмосфери крізь 
венттрубу 
будівлі 
приймання за 
рахунок 
поверхневого 

забруднення з/д 

платформи та 
припустимого 

поверхневого 

забруднення 
БЦК. 

Викид Cs буде 
складати 190 

Бк/рік), 60
Co -

1,61⋅10
7
 Бк/рік. 

Викид інших 

радіонуклідів 
(

90
Sr, ТУЕ та ін.) 

складає 
знехтувано малу 

величину. 

Максимально 

можлива 
концентрація  60Со 

– 6,0  Бк/м3
 буде 

спостерігатися на 
відстані 250 – 300 

м від джерела, на 
найближчій 

границі ЗВ ЧАЕС 

– 0,02  Бк/м3
, що 

суттєво нижче за 
припустимі 
величини. 

При глибині 
залягання 
підземних вод 

більше 10 м и 

середній 

швидкості 
вертикальної 
міграції крізь зону 

аерації 10
-2

-10
-4

 

м/добу, 
негативних 

радіаційних 

впливів здійснено 

не буде. 

При прийнятих 

рішеннях щодо 

вентиляції 
негативних 

радіаційних впливів 
здійснено не буде. 
 

Очікувати  в 
структурі 
природних 

популяцій будь-
яких змін, 

обумовлених 

впливами 

радіоактивних 

викидів ЦСВЯП, 

що складають 
десяті частини 

відсотка від 

існуючої густини 

забруднення 
территорії, нема 
підстав. 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 0,006 

мЗв/рік, що разом 

з існуючою дозою 

не перевищує 
0,08% 

контрольних 

рівнів. 

Дозові 
навантаження 
населення за 
межами ЗВ ЧАЕС 

не перевищують 
0,0004% ліміту, 
встановленого 

НРБУ-97 (1 

мЗв/рік). 

Радіоактивні 
газообразні 
викиди до 

атмосфери крізь 
вентканали HI-

STORM за 
рахунок 
припустимого 

поверхневого 

забруднення 
БЦК 

Викид 
60

Co -

1,61⋅10
7
 Бк/год. 

Викид інших 

радіонуклідів 
(

90
Sr, ТУЕ та ін.) 

складає 
знехтувано малу 

величину. 

Максимально 

можлива 
активність  60Со  – 

6,0 · 10
-5

  Бк/м3
, 

буде 
спостерігатися на 
відстані 50 – 70 м 

від майданчика 
контейнерів, що 

складає менше 17 

% КР для зони за 
суммою 

радіонуклідів, на 
найближчій 

границі ЗВ ЧАЕС 

– 0,2% КР. 

При глибині 
залягання 
підземних вод 

більше 10 м и 

середній 

швидкості 
вертикальної 
міграції крізь зону 

аерації 10
-2

-10
-4

 

м/добу, 
негативних 

радіаційних 

впливів здійснено 

не буде. 
 

За 50 років 
максимальне ДПЗ 

грунту 60
Cо буде  на 

відстані 50-70 м та 
складатиме 600 

Бк/м2
, що складає  

12% від існуючого 

рівня. На 
найближчій границі 
ЗВ ЧАЕС ДПЗ – 

0,0025 Бк/м2
, що 

відповідає 0,0005% 

від існуючого 

забруднення 
грунту. 
 

Очікувати  в 
структурі 
природних 

популяцій будь-
яких змін, 

обумовлених 

впливами 

радіоактивних 

викидів ЦСВЯП, 

що складають 
десяті частини 

відсотка від 

існуючої густини 

забруднення 
территорії, нема 
підстав. 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 0,006 

мЗв/рік, що разом 

з існуючою дозою 

не перевищує 
0,08% 

контрольних 

рівнів. 

Дозові 
навантаження 
населення за 
межами ЗВ ЧАЕС 

не перевищують 
0,0004% ліміту, 
встановленого 

НРБУ-97 (1 

мЗв/рік). 
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Види та 

джерела 

впливу 

Параметри 

викидів та  

скидів 

Характеристика впливів на компоненти навколишнього середовища 

Повітряне 

середовище 
Водне 

середовище 
Грунти Рослинний та 

тваринний світ 

Техногенне 

середовище 
Соціальне 

середовище 
Підсумкові  
оцінки 

залишкових 

впливів при 

НУЕ 

 Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  
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Таблиця 11.12. Зведений перелік залишкових впливів при аваріях на ЦСВЯП. 

Види та 

джерела 

впливу 

Параметри 

викидів та  

скидів 

Характеристика впливів на компоненти навколишнього середовища 

Повітряне 

середовище 
Водне 

середовище 
Грунти Рослинний та 

тваринний світ 
Техногенне 

середовище 
Соціальне 

середовище 
Аварийные условия при строительстве 

Низова лісова 
пожежа  

Активність 
очікуваного 

викиду (Бк): 
137

Cs – 5,4х10
10

; 
90

Sr – 2,9х10
10

; 

альфа-
випромінюючих 

ТУЕ – 5,8х10
8
  

МОА ізотопів 
134Сs,  

90
Sr та 

альфа- 
випромінюючих 

ТУЕ у повітрі 
спостерігається на 
відстанях 4-5 км 

від місця пожежі і 
складе відповідно 

15 Бк/м3
, 8 Бк/м3

 

та 2 Бк/м3
. 

Додаткове 
забруднення 137

Cs, 
90

Sr и ТУЕ, що 

випаде 
безпосередньо на 
водну поверхню 

складе відповідно  

0,30, 0,15 и 0,03 

Ки, менше 314-165 

Ки/рік річного 

виносу р.Прип’ять 

На найближчій 

границі ЗВ ЧАЕС 

(12 км в південно-

західному 
напрямку) ДПЗ 

грунту 90
Sr,

137
Cs та 

альфа- 
випромінюючих 

ТУЕ - не більше 
0,1-0,2% від 

фонового 

забруднення  

Максимальне 
аварійне ДПЗ 

грунтово-

рослинного 

покрову буде 
спостерігатися на 
відстані 4000 м від 

очагу пожежі та не 
перевищить 0,1-

0,2% від фонового 

забруднення 
місцевості 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 0,08 

мЗв/рік, що разом 

з існуючою дозою 

не перевищує 
1,2% контрольних 

рівнів. 

Додаткові дозові 
навантаження 
населення не 
перевищують 
ліміти, 

встановлені  
НРБУ-97 

Аварийные условия при эксплуатации 
МПА Активність 

очікуваного 

викиду  (Бк): 
60Сo-2,67⋅10

9
 

 

 

 

 

 

 

Максимальна 
об’ємна 
активність 60

Co у 

повітрі - 16 Бк/м3
 

буде 
спостерігатися на 
відстані 1,1 км від 

джерела. На 
границі ЗВ ЧАЕС 

-0,5 Бк/м3, що 

значно нижче 
припустимих 

величин. 

Осяде на 
поверхню 

р.Прип’ять 
близько 5,6х10

6
 

Бк, що менше 
річного виносу із 
стоком ріки (до 

10
13

 Бк) 
 

На відстані 1,1км 

від аварійного HI-

STORM 

забруднення не 
перевищить  10 

кБк/м2
. 

На найближчій 

границі ЗВ ЧАЕС 

ДПЗ - 0,007 Бк/м2
.  

Всі величини 

складають 
щонайбільше 10% 

від сьогоденного 

рівня забруднення 
грунтів. 

ДПЗ грунту по 
60

Cо не 
перевищить 10 

кБк/м2 на відстані 
1,1км від сховища, 
що значно менше 
за фонове 
забруднення 
прилеглих 

територій гама-
випромінюючими 

радіонуклідами 

(аналогами 
60

Cо за 
біологічним 

впливом) - не 
менше 93 кБк/м2 

 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 10 

мЗв/рік, що разом 

з існуючою дозою 

не перевищує 
10% контрольних 

рівнів. 

Ефективна доза 
опромінення за 
рахунок всіх 

шляхів впливу 

від 
60Со на 

границі ЗВ ЧАЕС 

- 1,5·10
-3

 мЗв/рік, 
що значно нижче 
ліміту для 
населення, 
встановленого 

НРБУ-97. 
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Види та 

джерела 

впливу 

Параметри 

викидів та  

скидів 

Характеристика впливів на компоненти навколишнього середовища 

Повітряне 

середовище 
Водне 

середовище 
Грунти Рослинний та 

тваринний світ 
Техногенне 

середовище 
Соціальне 

середовище 
ЗПА 137

Cs-1,896⋅10
8Бк 

90
Sr –1,22⋅10

8
 Бк 

ά-активные ТУЕ –

5,072⋅10
5
 Бк 

 

 

 

 

Максимальне 
значення сумарної 
об’ємної 
активності не 
перевищить 258,3 

Бк/м3
 на відстані 

33,5 м від 

аварійного HI-

STORM. На 
границі ЗВ ЧАЕС 

- 0,053 Бк/м3
 та не 

перевищує 
припустиме. 
 

Осяде на 
поверхню 

р.Прип’ять 4,4⋅10
10

 

Бк, в т.ч. 
137

Cs -  

2·10
3
 Бк/м2

, 
90

Sr - 

40 Бк/м2
 та альфа-

випромінюючих 

ТУЕ – 10 Бк/м2
, 

що у 2000 разів 
менше річного 

виносу р.Прип’ять 

Додаткове 
поверхневе 
забруднення на 
відстані 100 м не 
перевище 30

 кБк/м2
 

для ізотопів цезію, 

15 кБк/м2
 для 90

Sr та 
60 Бк/м2

 для ТУЕ. 

На границі ЗВ 

ЧАЕС  ДПЗ не 
перевищить 
20

 кБк/м2
 для 

ізотопів цезію, 

8 кБк/м2
 для 90

Sr та 
0,03 Бк/м2

 для ТУЕ, 

що несуттєво 

 

Враховуючи, що 

суттєвих  

радіаційних 

впливів на повітря, 
грунт та 
поверхневі води не 
буде, впливи на 
рослинний і 
тваринний світ 
вважаються 
прийнятними 

Максимальні 
додаткові дози 

опромінювання 
(за 30 діб) 

очікуються для 
персоналу 

комплексу 
„Вектор” – 

0,6мкЗв, що 

нижче за 
контрольні рівні. 

На границі ЗВ 

ЧАЕС - не більше 
0,358 мкЗв (за 30 

діб), що нижче 
квоти ліміту дози  

для населення, 
встановленого 

НРБУ-97 (40 

мкЗв). 

Итоговые 

оценки 

остаточных 

воздействий 

при авариях 

 Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  

Впливи не 

перевищують 

припустимих  
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Таблиця 11.13. Об’ємна активність радіонуклідів у повітрі при будівництві та експлуатації 
ЦСВЯП (Бк/м3

). 

 НУ будівництва НУ експлуатації МПА на ЦСВЯП ЗПА на ЦСВЯП 

13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 
60Со - - 8*10

-9
 2*10

-9
 1,5*10

-6
 3*10

-7
 - - 

137
Cs 4,0*10

-5
 1,3*10

-5
 - - - - 6,0*10

-4
 2,0*10

-4
 

90
Sr 9,0*10

-6
 3,0*10

-6
 - - - - 4,0*10

-4
 1,3*10

-4
 

ТУЕ 5,0*10
-7

 1,5*10
-7

 - - - - 1,4*10
-6

 6,0*10
-7

 

 

Таблиця 11.13. Густина радіоактивного забруднення поверхні грунту при будівництві та 
експлуатації ЦСВЯП (Бк/м2

). 

 НУ будівництва НУ експлуатації МПА на ЦСВЯП ЗПА на ЦСВЯП 

13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 
60Со - - 2*10

-3
 5*10

-3
 68 10 - - 

137
Cs * * - - - - 12 7 

90
Sr * * - - - - 8 3 

ТУЕ * * - - - - 0,03 0,015 

*    не приведені в ТЕОІ у зв’язку з малими значеннями. 

 

Таблиця 11.14. Додаткові дози опромінення населення при будівництві та експлуатації 
ЦСВЯП. 

 НУ будівництва НУ експлуатації МПА на ЦСВЯП ЗПА на ЦСВЯП 

13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 13 км 31 км 

мЗв/рік * * 9,4·10
-7

 6,3·10
-7

 - - - - 

мЗв - - - - 3,6·10
-5

 5,3·10
-6

 4,0·10
-4

 1,5·10
-4

 

*      не приведені в ТЕОІ у зв’язку з малими значеннями; 

**    від інгаляції 60Со; 

*** від інгаляції суміші радіонуклідів сумарно за 30 діб. 
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12. ВИСНОВКИ 
Виконаний в рамках ТЕОІ комплекс розрахунків, оцінок та обгрунтувань дозволив зробити 

наступні основні висновки, представлені в матеріалах ТЕОІ [23]: 

• Спорудженнч ЦСВЯП для ВЯП АЕС з ВВЕР відповідає основним принципам державної 
політики в сфері використання ядерної енергії та забезпечує умови безперебійної експлуатації 
АЕС України на довготривалу перспективу до прийняття остаточного рішення щодо 
технології поводження з ВЯП на заключній стадії. 

• В ТЕОІ виконане обгрунтування доцільності та економічної ефективності створення ЦСВЯП 

порівняно з діючою схемою поводження з ВЯП, яка передбачає відправлення, зберігання і 
переробку ВЯП на підприємствах Російської Федерації та повернення в Україну ВАВ від 

переробки ВЯП.  

• В ТЕОІ виконаний аналіз можливих технологій зберігання ВЯП, визначені найбільш 

прийнятні рішення для України, описана процедура вибору технології для ЦСВЯП та  
результати міжнародного тендеру на його спорудження «під ключ».  

• В ТЕОІ виконана оцінка витрат на зберігання ВЯП у ЦСВЯП з урахуванням накопичення 
коштів на зняття з експлуатації та поводження з ВЯП після завершення періоду  його 
зберігання. 

• На базі аналізу можливих майданчиків розміщення ЦСВЯП в ТЕОІ обгрунтований вибір 
оптимального майданчика, який розташований у ЗВ ЧАЕС, безпосередньо поблизу 
центрального підприємства по захороненню РАВ (майданчик «ЦПЗ»).  

• Виконана оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві та експлуатації ЦСВЯП 

на майданчику «ЦПЗ» показала низький рівень впливів та відповідність вимогам чинного 
законодавства.  

• В ТЕОІ складений попередній графік реалізації ЦСВЯП, включаючи діяльність до початку 
розроблення проекту, розроблення проекту, робочої документації та документів для 
ліцензування етапів створення ЦСВЯП. Попередня оцінка термінів спорудження пускового 
комплексу ЦСВЯП склала 36 місяців з моменту початку будівництва. 

• Представлені в ТЕОІ фінансово-економічні показники, технічні рішення, графік реалізації 
ЦСВЯП, показники впливів на навколишнє середовище та інші результати ТЕОІ підлягають 
уточненню на стадії проект.    

• Найближчі наступні дії із створення ЦСВЯП включають проведення експертиз ТЕОІ, 
виконання передбачених законодавством процедур консультацій з громадськістю та  
підготовку законопроекту щодо будівництва ЦСВЯП.  
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