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Запит
про надання інформації
Національний екологічний центр України просить Вашого сприяння у підвищенні рівня обізнаності
громадськості щодо функціонування ядерної галузі. Просимо Вас надіслати нам відповіді на ряд
питань, що стосуються експлуатації ядерного палива від різних постачальників на українських
атомних електростанціях. Особливо нас цікавлять такі питання:
1.

Які плани компанії щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом від компаній
ТВЕЛ та Вестінгхаус, яке експлуатується сьогодні, і буде використовуватись у
майбутньому, на українських атомних електростанціях?

2.

У третьому енергоблоці Південноукраїнської АЕС в даний час працюють три види палива
- ТВСА і два види палива Westinghouse. При цьому 3/4 зони завантажені російськими
касетами і тільки 1/4 паливом Westinghouse. Наскільки нам відомо, з наступного року
кількість американського палива буде збільшено. ТВЕЛ заявив, що не готовий брати на
себе відповідальність за безпечну роботу всієї активної зони на чверть складається з
американських касет. Яка відповідальність лежить на Westinghouse, ТВЕЛ та НАЕК
«Енергоатом» за можливі нештатні ситуації?

3.

Яка доля 6-ти перших поставлених в Україну ТВЗ після пристанційного сховища?

4.

Який рівень і межа відповідальності постачальника палива, згідно з контрактом, за
проектні та непроектні аварії на АЕС з реакторами ВВЕР у випадках, якщо там
знаходиться паливо тільки ТВЕЛ або одночасно ТВЕЛ і Westinghouse?

Просимо Вас, надіслати письмову відповідь на наші питання, а також запрошуємо Вас до публічної
дискусії по темі диверсифікації постачальників палива для українських АЕС, яка відбудеться 15-16
вересня 2010 року у готелі «Україна» (м. Київ, вул. Інституцька 4) з 10.00 до 18.00. Інформацію про
даний захід буде надіслано додатково.
Будемо щиро вдячні Вам за співпрацю з громадськістю.
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