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Будівництво Централізованого сховища  

відпрацьованого ядерного палива  

реакторів ВВЕР вітчизняних АЕС 

(ЦСВЯП)  

МІНІСТЕРСТВО   ЕНЕРГЕТИКИ   ТА   ВУГІЛЬНОЇ    ПРОМИСЛОВОСТІ  УКРАЇНИ 

Н АЦ І О Н АЛ Ь Н А    АТ О М Н А   Е Н Е Р Г О Г Е Н Е Р У Ю Ч А     К О М П АН І Я  



Експлуатується: 15 енергоблоків: 13 - ВВЕР-1000 та 2 - ВВЕР- 440,  

а також сухе сховище ВЯП Запорізької АЭС 

ОБ’ЄКТИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ 

ЦХОЯТ 

ХОЯТ-2 ЧАЭС 

Сухі 

сховища  

ВЯП  

- діючі 

- проектуються та 

будуються 
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БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО СХОВИЩА   
ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА  

ВІТЧИЗНЯНИХ АЕС (ЦСВЯП) 

3 

 
 Загальна місткість ЦСВЯП - 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок (ВТВЗ) українських АЕС  

з реакторами типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 

 В рамках пускового комплексу на майданчику ЦСВЯП буде збудована вся необхідна 

інфраструктура та встановлено 94 системи зберігання ВЯП 

 Поставки обладнання для пускового комплексу здійснюватимуться за контрактом з власником 

технології - компанією Holtec International  

 Проектування ЦСВЯП здійснюється за контрактом з українським проектантом Київським 
науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом «Енергопроект»  

 Проектний термін експлуатації об’єкта - не менше 100 років 

 Термін введення в експлуатацію пускового комплексу – 2017 рік 

 ЦСВЯП  – ядерна установка загальнодержавного значення 

 ЦСВЯП буде розташоване на майданчику в зоні відчуження 
території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

 Для зберігання ВЯП використовуватиметься технологія 
поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар’єрної 

системи ізоляції ВЯП, що забезпечується обладнанням спеціально 

спроектованих інженерних систем контейнерного типу 
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Ситуаційна схема розміщення ЦСВЯП у Чорнобильській зоні відчуження 

 

ЦХОЯТ 
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ТЕХНІЧНИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

Місткість ЦСВЯП має забезпечувати розміщення і зберігання ВЯП, що 
утворюється на АЕС України в період промислової експлуатації енергоблоків, 
шляхом поетапного збільшення обсягу зберігання.  

Проектна місткість ЦСВЯП:     12010 ВТВЗ ВВЕР-1000;  

                 4519 ВТВЗ ВВЕР – 440. 

Строк заповнення ЦСВЯП відпрацьованим паливом до проектних обсягів 
становитиме 45 - 50 років. 

Початкова місткість сховища (пусковий комплекс) становить 2511 ВТВЗ ВВЕР-1000 
і 1105 ВТВЗ ВВЕР-440.  

В рамках пускового комплексу на  

майданчику ЦСВЯП буде збудована  

вся необхідна інфраструктура та 

 встановлено 94 системи зберігання ВЯП. 

Поставки обладнання для пускового  

комплексу здійснюватимуться за  

контрактом з власником технології –  

компанією Holtec International 
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ОСНОВНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ УСТАТКУАННЯ ДЛЯ  
«СУХОГО» ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО 

ПАЛИВА В ЦСВЯП  

(розробник – компанія «Холтек Інтернешнл», США) 

В багатоцільовому контейнері 

БЦК (МРС) може бути розміщено 

31 відпрацьовану паливну збірку 

(ВТВЗ) з ВЯП ВВЕР-1000 або 85 

збірок ВВЕР-440. 

Після завантаження ВТВЗ в БЦК 

останній поміщається в 

транспортний контейнер НІ-STAR 

або в модуль зберігання НІ-

STORM. 

Завантаження БЦК в модуль 

зберігання HI-STORM або 

транспортний контейнер HI-STAR 

здійснюється за допомогою 

перевантажувального контейнера 

HI-TRAC. 
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HI-STORM 

Модуль 

зберігання 

БЦК 
Багато-Цільовий 

Контейнер 

HI-TRAC 

Перевантажува

льний 

контейнер 

HI-STAR 
Контейнер для транспортування, 

та/або тривалого зберігання  
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         СТРАТЕГІЧНІ ПРИЧИНИ  СТВОРЕННЯ ЦСВЯП 

1. Забезпечення енергетичної безпеки держави 
 надмірне заповнення приреакторного басейну витримки ВЯП на енергоблоці 

призведе до зупинення енергоблока АЕС з причин порушення норм безпеки; 
 відсутність власних потужностей для зберігання ВЯП – це залежність від іноземних 

постачальників послуг зі зберігання (Росія є ексклюзивним постачальником послуг для 
України із зберігання та переробки ВЯП); 

2. Виконання міжнародних зобов’язань 
 остаточна відповідальність за безпечне поводження з ВЯП покладається на 

державу, у якій вироблено це ВЯП 

3. ВЯП -  стратегічний ядерно-паливний ресурс  
 ВЯП розглядається як паливний ресурс для майбутніх поколінь ядерних реакторів 

(ВЯП містить до 97% ядерних матеріалів, які  можуть бути ефективно використані у 
наступних  поколіннях  ядерних реакторів на «швидких» нейтронах) 

4. Інвестування у вітчизняного виробника  
 після реалізації пускового комплексу виробництво контейнерів для зберігання 

ВЯП буде розгорнуте в  Україні на базі технології США 

5. Забезпечення диверсифікації постачальника ядерного палива для українських АЕС  
 ядерне паливо виробництва Вестінгаус, використання якого планується 

розширювати в контексті диверсифікації джерел постачання, після використання  
в реакторах має зберігатися в Україні 
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 Очікувана вартість будівництва об'єктів та інфраструктури ЦСВЯП (без 

спеціального технологічного устаткування) -  620 млн. грн. 

 Контрактна вартість спеціального технологічного устаткування (у обсязі 

пускового комплексу ЦСВЯП) – 300 млн. дол. США. 

 Потенційні джерела фінансування проекту: 
 позикові кошти (залучення можливостей US ExImBank, OPIC, інших 

кредитних установ за сприяння уряду США)  
 власні кошти ДП “НАЕК “Енергоатом”. 

 Наразі Україна вивозить більш ніж половину свого ВЯП в Росію на технологічне 
зберігання з подальшою переробкою, сплачуючи за це більше 200 млн. дол. 
США на рік. За оцінками, витрати на будівництво та експлуатацію ЦСВЯП в 
чотири рази менші, ніж сукупні витрати, які сьогодні сплачує Україна, вивозячи 
ВЯП до Росії; інвестиції у ЦСВЯП окупляться менш ніж через чотири роки 
експлуатації.  

 

ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦСВЯП 



2015 р. 
Завершення проектування ЦСВЯП 
Початок будівельних робіт на майданчику ЦСВЯП та будівництво залізничної колії, що 
пов’язує ЦСВЯП з магістралями Укрзалізниці. 

2016 р.  
Будівництво ЦСВЯП та завершення будівництва залізничної колії 
Забезпечення залізничного сполучення ЦСВЯП з магістралями Укрзалізниці  
Завершення ліцензування технології і устаткування, 
Виготовлення  устаткування Holtec Int., заводські приймальні випробування. 

2017 р.  
Завершення будівництва  ЦСВЯП 
Постачання в Україну технологічного устаткування та пілотних систем зберігання ВЯП 
розробки Holtec Int  
Комплексні випробування  
Встановлення пілотних систем зберігання ВЯП на майданчику ЦСВЯП 
Приймання ЦСВЯП в дослідно-промислову експлуатацію 

2018 – 2020 рр. 
Експлуатація ЦСВЯП (вивезення ВЯП з РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС до ЦСВЯП у необхідних обсягах); 
Постачання систем зберігання ВЯП на майданчик ЦСВЯП з боку Holtec Int. у рамках 
контракту (всього за контрактом – 94 од.); 
Впровадження виготовлення  в Україні систем зберігання ВЯП розробки Holtec Int. 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 
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