Шановний пане Мельничук!
Дякую Вас за лист №125-1/198 від 23/07/1020 стосовно палива "Вестінгауз" для українських
АЕС. Цей лист містить стислу
інформацію, але ми готові надати вам більше загальнодуступної інформації з поводження з
відходами, якщо ви зробите відповідний запит.
Стосовно Ваших запитань:
1. Питання: "Які плани компанії щодо поводження з відпрацьованим ядерним
паливом, яке експлуатується сьогодні, і буде використовуватись у майбутньому, на українських
АЕС?"
Відповідь: Як і в усьому світі поводження з віпрацьованим паливом
є відповідальністю країни де воно
експлуатується. Звичайно експлуатуюча організація доповідає регулюючому органу відплвідної кр
аїни що і яким чином буде зроблено з відпрацьованим паливом.
"Вестінгауз" надає експлуатуючой організації всі небохідні дані щодо
палива, щоб експлуатуюча організація могла сама провести аналіз палива і шляхів поводження з
відходами. Такий аналіз та запропонований метод поводження
з відходами потім розглядається та узгоджується регулюючим органом. Поводження з відходами
є також і політичним питанням та залежить від загальної політикі кожної країни. Наприклад,
у деяких країнах, таких як Швеція, прийнят метод безпосереднього заховання відпрацьованого
палива, тобто відпацьоване паливо тимчасово декілька десятиріч зберігається в басейнах
витримки, а потім його ховають глибоко під землею. В іншіх країнах, наприклад, у
Франції, прийнято рішення щодо переробки відпрацьованого палива. Іншими
словами, поводження з відходами ядерного палива залежить від політичних рішень
в кожної окремої
країні. На ваше прохання ми можемо надіслати вам загальнодоступну інформацію з політики
і практики щодо відпрацьованого палива у Швеції.
2. Запитання: "Яка доля 6-ти перших ТВЗ після пристанційного сховища?"
Відплвідь: Як зазначено вище, загальна політика щодо поводження з відходами
є відповідальністю експлуатуючої організації. Взагалі, з пілотними ТВЗ
"Вестінгауз" будуть поводитись так, як і з усіма іншими відпрацьованими ТВЗ в Україні.
3. Запитання: "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 "Вестінгауз"
Відповідь: Як зазначено вище, "Вестінгауз" надає всю інформацію експлуатуючої організації, яка
є необхідною для аналізу проектних та позапроектних аварій.
Щодо комерційних
контрактів, то формулювання контракту не можуть бути розголошені третьої стороні
з комерційних міркувань.
4. Запитання щодо відповідальноств "Вестінгауз" у випадку нештатних сітуацій на ПУ АЄС.
Вілповідь: "Вестінгауз" буде постачати більше палива на ПУ АЄС починаючи з 2011. Як
зазначено, аналіз безпеки експлуатації здійснює експлуатуюча організація.

Щодо змішаних зон, тобто роботи палива різних постачальників в
зоні, то змішані зони використовутся в усьому світі; аналіз змішаної зони - це стандартний
аналіз, який виконується постачальниками та затверджуєтся регулятором.
Щодо заяв ТВЕЛ, то "Вестінгауз" не може коментувати подібні заяви конкурента.
Ми сподіваємось, що ця загальна інформація допоможе вам. Звертайтесь до
нас, якщо вам потрібно більше інформації про паливо "Вестінгауз".

З повагою,
Ерік Нордесйо
Керівник з контрактних робіт із замовниками

