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Експертний огляд «Атомна індустрія Украї-
ни» підготовлений українськими експертами за 
ініціативою та участю екологічного об’єднання 
«Беллона».

Після розвалу Радянського Союзу велетен-
ську атомну індустрію СРСР було поділено між 
новоутвореними державами. А тому атомна 
промисловість України несе в собі тяжкий спа-
док, одержаний після 1991 року внаслідок дезін-
теграції радянської держави. Україна потрапила 
до тих країн, де на атомних електростанціях 
виробляється понад 50 % електроенергії. Вод-
ночас промисловість, яка забезпечує атомну 
індустрію, розташовану на території України, 
сьогодні не здатна повноцінно задовольняти по-
треби атомної енергетики. Насамперед, це сто-
сується нестачі урановидобувних потужностей, 
виробництва необхідного металу, а також слаб-
кості інфраструктури, що убезпечує поводження 
з радіоактивними відходами та відпрацьованим 
ядерним паливом. Ситуацію погіршує важкий 
спадок, отриманий Україною внаслідок Чорно-
бильської катастрофи.

Об’єднання «Беллона», громадська органі-
зація, яка ставить перед собою прагматичні цілі, 
постійно перебуває в пошуках шляхів запобіган-
ня виникненню радіаційних та ядерних загроз. 
Особливу увагу «Беллона» приділяє безпеці ро-
боти атомних електростанцій, а також питанням 
безпечного поводження з радіоактивними від-
ходами та відпрацьованим ядерним паливом. 

На думку «Беллони», з погляду екологічної без-
пеки практично всі об’єкти атомної індустрії — 
атомні електростанції, сховища радіоактивних 
відходів та відпрацьованого ядерного палива, 
уранове виробництво, установки з переробки 
та кондиціонування відходів тощо — становлять 
потенційну загрозу для людей і довкілля. А отже, 
підтримуючи роботу міжнародних та національ-
них програм, «Беллона» хоче бути впевненою 
в тому, що, вкладаючи кошти в атомні проекти, 
Уряд України та міжнародні організації, не про-
сто забезпечують і подовжують існування атом-
ної енергетики України в її нинішньому вигляді, 
а реально запобігають виникненню ядерних та 
радіаційних загроз.

Беручи до уваги сучасні реалії та розуміючи, 
що атомна енергетика України залишатиметь-
ся головним джерелом електроенергії в країні 
щонайменше протягом наступного десятиріччя, 
«Беллона» вважає, що національні та міжнарод-
ні програми повинні докласти максимум зусиль 
для убезпечення української атомної галузі.

Мета цього експертного огляду — глибше 
зрозуміти стан атомної індустрії України, надати 
інформацію міжнародним організаціям та про-
грамам, щоб вони могли вирішити, куди найпер-
ше необхідно спрямовувати зусилля, які роблять 
атомну галузь України безпечнішою.

На думку «Беллони», цей звіт потрібен полі-
тикам, фахівцям та громадськості як в Україні, 
так і на Заході. «Беллона» сподівається, що за-

ПЕРЕДМОВА
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цікавлені сторони поставляться до змісту цього 
звіту як до джерела експертної інформації, яка 
допоможе їм віднайти найкращі способи розв’я-
зання проблем безпеки.

Об’єднання «Беллона» з повагою та розу-
мінням ставиться до думки запрошених на цю 
роботу експертів, котрі й підготували відповідні 
розділи цього звіту, та висловлює їм щиру вдяч-
ність за виконану роботу.

Георгій Лисиченко — член-кореспондент 
НАН України за спеціальністю «атомна енерге-
тика», лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки (2012), дійсний член Академії 
гірничих наук України (2015), доктор технічних 
наук, директор Інституту геохімії навколишньо-
го середовища НАН України. Підготовлені роз-
діли — «Історія атомної енергетики в Україні та 
її роль у сьогоденні і в майбутньому», «Атомні 
електростанції України», «Сьогодення та май-
бутнє Чорнобильської зони».

Микола Штейнберг — заступник Міні-
стра палива та енергетики України з управлін-
ня ядерно-енергетичним комплексом Украї-
ни (2002–2006), перший віце-президент НАЕК 
«Енергоатом» (2000), голова Державного комі-
тету з ядерної та радіаційної безпеки України 
(1991–1995). Підготовлені розділи — «Управлін-
ня ядерною енергетикою і промисловістю Украї-
ни», «Система ядерного регулювання в Україні». 

Дмитро Чумак — науковий консультант 
Одеського центру з питань нерозповсюджен-

ня. Підготовлені розділи — «Економіка атомної 
енергетики України», «Міжнародне співробіт-
ництво України в галузі атомної енергетики», 
«Атомна енергетика в енергетичній стратегії 
України (на період до 2035 року)».

Андріан Прокіп — науковий консультант 
Одеського центру з питань нерозповсюджен-
ня, кандидат економічних наук, експерт Україн-
ського інституту майбутнього. Підготовлені роз-
діли — «Міжнародне співробітництво України 
в галузі атомної енергетики», «Атомна енергети-
ка в енергетичній стратегії України (на період до 
2035 року)».

Софія Шутяк — адвокат, провідний кон-
сультант МБО «Екологія-Право-Людина». Під-
готовлений розділ — «Українське та міжнарод-
не законодавство в реалізації проектів у галузі 
ядерної енергетики в Україні».

Ігор Маскалевич — журналіст, оглядач 
«Дзеркала тижня». Підготовлений розділ — 
«Уранове виробництво в Україні».

Борис Васильківський — голова Громадської 
еколого-правової організації «ЕкоПраво-Київ». 
Підготовлений розділ — «Атомна енергетика 
і громадський екологічний рух в Україні».

 
Екологічне об’єднання «Беллона» також ви-

словлює вдячність Міністерству закордонних 
справ Королівства Норвегія, Норвезькому агент-
ству з радіаційної безпеки і Посольству Королів-
ства Норвегія в Україні за підтримку нашої роботи.



10 Южно-Українська АЕС
Автор: Вальдимар, власна робота, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27774592
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Атомна енергетика України за весь час свого 
існування була тісно пов’язана виключно з вій-
ськово-промисловим комплексом Радянського 
Союзу (СРСР) та Російської Федерації (РФ), до 
сфери діяльності якого входила і ядерна галузь 
з усіма складовими інфраструктури ядерно-па-
ливного циклу (ЯПЦ).

1.1. Історія уранового проекту
Військові та енергетичні проекти Радянсько-

го Союзу вимагали значної кількості уранової 
сировини. В останні роки Другої світової війни 
керівництво СРСР прийняло рішення за допо-
могою радіометричного методу вивчити всі 
можливі джерела урану. Саме ці радіометричні 
геологорозвідувальні роботи сприяли відкриттю 
низки родовищ урану в межах території України. 
У 1945 р. було відкрите перше не лише в Украї-
ні, а й у тодішньому СРСР велике уранове родо-
вище, що отримало назву «Первомайське», яке 
експлуатувалося до 1968 р. У 1946 р. було від-
крите Жовторіченське родовище урану (також зі 
значними запасами), промислова експлуатація 
якого здійснювалася в 1950–1995 рр.   

Саме ці відкриття уранових родовищ у межах 
території України сприяли створенню в ній під-
приємств початкової стадії ядерно-паливного 
циклу.

Українські поклади урану сконцентровані 
в Дніпропетровській і Кіровоградській областях. 
З 1945 р. і донині уран добували на 11 родови-
щах, які сьогодні мають різний статус. Чотири 
найстаріших (Первомайське, Жовторіченське, 
Девладово та Братське) вичерпалися у 1940–
1970-х роках; ще три (Сафонівське, Северинів-
ське та Квітневе) або законсервовані, або не 
розробляються через брак коштів. Активно нині 
розробляються Мічурінське, Ватутінське, Цен-
тральне та Новокостянтинівське уранові родо-
вища поблизу Кропивницького.

Переробка урановмісної сировини на тери-
торії України була розпочата наприкінці 1940-х 
років в умовах особливої секретності. Виробничі 
процеси того часу були недосконалі й виконува-
лися без дотримання елементарних вимог еко-
логічної безпеки.

Спочатку уранові руди переробляли два під-
приємства: 

• Виробниче об’єднання «Придніпровський 
хімічний завод» (ВО «ПХЗ»), розміщене в м. Дні-
продзержинську Дніпропетровської області 
(1949–1991 рр.).

• Державне підприємство «Східний гірни-
чо-збагачувальний комбінат» (ДП «СхідГЗК»), 
розташоване в м. Жовті Води Дніпропетровської 
області (період роботи: від 1951 р. до теперіш-
нього часу).

Нині переробку й первинне збагачення ура-
нової руди здійснює лише ДП «СхідГЗК» — єди-
не в Україні підприємство, що забезпечує ви-
добуток природного урану і виробництво його 
оксидного концентрату. Воно підпорядковане 
Міністерству енергетики та вугільної промисло-
вості України. Сьогодні ДП «СхідГЗК» — це один 
із 28 урановидобувних центрів світу, серед яких 
він — у першій десятці, а також він — найбіль-
ший у Європі. 

Як відомо, ЯПЦ в Україні є неповним, і у зв’яз-
ку з цим значною мірою розвиток ядерної енер-
гетики в наявному форматі його функціонування 
залежить від Росії. У цей час самостійно Україна 
реалізує лише першу стадію ЯПЦ — видобуток 
уранової руди та виробництво з неї уранового 
концентрату, забезпечуючи тільки 30 % від по-
треби українських АЕС — близько 800–900 тонн 
уранового концентрату з необхідних 2,5 тис. 
тонн. Увесь виготовлений в Україні урановий 
концентрат до останнього часу відправлявся 
на переробку в Росію. До 2016 р. Україна збага-
чувала свій урановий концентрат на потужнос-
тях Міжнародного центру зі збагачення урану 
(м. Ангарськ, Іркутської області, РФ).

I.  Історія атомної енергетики в Україні 
та її роль у сьогоденні і в майбутньому
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1.2.  Історія будівництва 
і введення в�експлуатацію 
атомних реакторів 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 29 
червня 1966 р., якою був затверджений план 
введення АЕС у період на 1966–1977 рр. було 
заплановано побудувати енергетичні потуж-
ності в розмірі 11 900 МВт, зокрема з реакто-
рами РБМК-8000 МВт. Одна із запланованих 
АЕС мала компенсувати дефіцит електроенергії 
в Центральному енергетичному районі СРСР — 
найбільшому в Об’єднаній енергосистемі (ОЕС) 
Півдня. Цією першою станцією в межах території 
України стала Чорнобильська АЕС, місце розта-
шування якої згідно з постановою ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР від 2 лютого 1967 р. було визна-
чене поблизу села Копачі Київської області.

Будівництво першого енергоблоку Чорно-
бильської АЕС з атомним реактором типу LWGR, 
в якому уповільнювачем і відбивачем нейтро-
нів служить графіт — російський аналог РБМК-
1000 (1000 МВт), розпочато в 1972 р., введено 
в промислову експлуатацію 26 вересня 1977 р. 
Тому саме 1977-й офіційно вважається роком 
народження української атомної енергетики. 
Зростання потреби в електроенергії, прагнення 
замінити теплові та гідроелектростанції на по-
тужніші — атомні станції, сприяли їх швидкому 
будівництву. На час техногенної аварії на четвер-
тому блоці Чорнобильської АЕС (квітень 1986 р.) 
в Україні перебувало в експлуатації 10 енергоб-
локів, 8 з яких — потужністю 1000 МВт.

За час, що минув з моменту пуску першого 
атомного енергоблоку, в Україні було побудо-
вано п’ять АЕС, на яких введено в експлуатацію 
19 енергетичних блоків загальною потужністю 
17 880 МВт (рис. 1.1). При цьому необхідно зазна-
чити, що всі встановлені в Україні атомні реактори 
були спроектовані й виготовлені в СРСР та РФ. 

Тільки на Чорнобильській АЕС були встанов-
лені реакторні блоки типу РБМК-1000. На інших 
чотирьох майданчиках АЕС були встановлені ре-
актори типу PWR з водо-водяною системою охо-
лодження, в яких уповільнювачем і теплоносієм 
служить відповідно звичайна вода, що прохо-
дить крізь активну зону. Російські аналоги реак-
тора PWR мають назви ВВЕР-440 та ВВЕР-1000. 
Доцільно відзначити, що у світовій практиці най-
більше застосовування отримали саме реактори 
водо-водяного типу PWR (близько 90 %). 

Обговорюючи питання розвитку атомної 
енергетики України, неможливо обійти і той 
факт, що в середині 80-х років минулого століт-
тя була прийнята Енергетична програма СРСР, за 
якою в Україні планувалося розмістити 43 атом-
них реактори російського виробництва. У цей 
період ряд учених АН УРСР переконливо обґрун-
тували нереальність цього планування з питань 
розміщення такої кількості атомних блоків. За 

їхніми прогнозними оцінками, з урахуванням 
ресурсного потенціалу, який потрібен для гаран-
тування безпечної експлуатації АЕС було визна-
чено, що на території республіки можливо роз-
містити не більше 23 реакторів типу ВВЕР-1000. 
Головним чинником, що обмежував розміщення 
зазначених блоків АЕС при наявній технології ви-
добутку електроенергії, в Україні є водні ресур-
си. Прогнози показали, що при кількості атом-
них реакторів більше 23 якісні показники водних 
ресурсів суттєво погіршаться, що призведе до 
катастрофічних наслідків для населення Украї-
ни. Проте проектні вишукування та будівельні 
роботи з будівництва додаткових блоків АЕС за 
вказівками з Москви продовжувалися до 1986 р. 
(Кримська АЕС, Одеська АТЕЦ та ін.).

Зведені дані про сучасний стан атомної енерге-
тики України наведено в табл. 1.1. та на рис. 1.2.

В історії розвитку атомної енергетики Укра-
їни, за статистичними даними щодо приросту 
енергогенеруючих потужностей, можливо ви-
ділити три базові періоди, що добре простежу-
ються на графіку (див. рис. 1.2): 

1. 1977–1991 рр. — дуже швидкий приріст 
потужностей АЕС — у середньому близько 9 % 
за рік.

2. 1992–2010 рр. — період практичного при-
зупинення введення нових потужностей і повно-
го зупинення роботи всіх блоків Чорнобильської 
АЕС.

3. 2011–2017 рр. — період перевірки стану 
блоків АЕС, що відпрацювали проектний термін 
експлуатації, та продовження їх роботи понад 
проектний термін на 10–15 років; підготовчі ро-
боти до зняття блоків АЕС з експлуатації.

У цей час на українських АЕС працюють 15 
ядерних енергоблоків із сумарною потужністю 
13 888 МВт. За цим показником Україна посідає 
7-ме місці у світі.

У сумарній структурі потужностей електрич-
них генерацій України всіх видів АЕС займають 
лише 25 % (рис. 1.3). Проте останніми роками 
вони виробляють до 55 % усієї електричної енер-
гії країни, а в окремі періоди — до 70 % (рис. 1.4).

На сучасному етапі в паливно-енергетичному 
секторі країни відбуваються негативні процеси 
та простежуються небезпечні тенденції, що за-
грожують енергетичній та екологічній безпеці 
держави. Це пов’язано з такими чинниками:

1. Значна частина енергетичного сектора 
України багато років була залежною від Росії, 
яка постачала природний газ, нафтопродукти, 
паливо для електростанцій (ТЕС та АЕС). Ця за-
лежність від імпорту перетворила газ, нафту, 
ядерне паливо, а згодом і вугілля на важелі тис-
ку на Україну з боку сусідньої держави. Втрата 
у 2014–2017 рр. об’єктів паливно-енергетичного 
комплексу та перспективних територій для роз-
робки вуглеводневих ресурсів значною мірою 
послабили рівень енергетичної безпеки країни. 
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Рис. 1.1. Карта розташування атомних електростанцій в Україні

Таблиця 1.1. Загальні дані про реакторні блоки українських АЕС (станом на 01.01.2017 р.)

Назва АЕС Номер блоку АЕС, 
тип реактора / його серія

Встановлена 
ел. потужність, 

млн кВт

Початок 
будівниц-

тва

Дата підключення 
до ел. мережі

Планований 
рік виведення 
з експлуатації

Дата, до якої 
подовжено термін 
експлуатації блоку

1 2 3 4 5 6 7

Запорізька 
(ЗАЕС)

№ 1 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 2 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 3 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 4 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 5 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 6 — ВВЕР-1000/В-320

1000 
1000 
1000 
1000 
1000
1000

04.1980 
04.1981 
04.1982 
01.1984 
07.1985 
06.1986

10.12.1984
 02.07.1985 
10.12.1986 
18.12.1987 
14.08.1989 

19.10.1995(1)

23.12.2015 
19.02.2016 
05.03.2017 
04.04.2018 
27.05.2020 
21.10.2026

23.12.2026 
19.02.2025

Южно-Українська 
(ЮУАЕС)

№ 1 — ВВЕР-1000/В-302 
№ 2 — ВВЕР-1000/В -338 
№ 3 — ВВЕР-1000/В-320

1000
1000
1000

03.1977 
10.1079 
02.1985

31.12.1982 
06.01.1985 
20.09.1989

02.12.2013 
12.06.2015 
10.02.2020

02.12.2023 
31.12.2025

Рівненська 
(РАЕС)

№ 1 — ВВЕР-440/В-213 
№ 2 — ВВЕР-440/В-213 
№ 3 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 4 — ВВЕР-1000/В-320

440
440

1000
1000

08.1976 
10.1977 
02.1981 

?

22.12.1980 
22.12.1981 
21.12.1986 
10.10.2004

22.12.2010 
22.12.2011 
11.12.2017 
07.06.2036-

22.12.2030 
22.12.2031

Хмельницька 
(ХАЕС)

№ 1 — ВВЕР-1000/В-320 
№ 2 — ВВЕР-1000/В-320

1000
1000

11.1981 
1983

22.12.1987 
07.09.2005

13.12.2018 
07.09.2035-

Чорнобильська 
(ЧАЕС)

№ 1 — РБМК-1000
№ 2 — РБМК-1000
№ 3 — РБМК-1000
№ 4 — РБМК-1000

1000
1000
1000
1000

06.1972 
02.1973 
05.1977 
09.1977

26.09.1977 
21.12.1978 
03.12.1981 
10.11.1983

1996 (2) 
1991 (3) 

2000 (4) 

1986 (5)

Примітки.
1. Блок № 6 ЗАЕС розпочав промислову експлуатацію 02.04.1997 р.
2. Блок № 1 ЧАЕС зупинений 30.11.1996 р., режим зняття з експлуатації.
3. Блок № 2 ЧАЕС зупинений 11.10.1991 р., режим зняття з експлуатації. 
4. Блок № 3 ЧАЕС зупинений для виведений з експлуатації 15.12.2000 р. (постанова Кабінету Міністрів України № 598 від 29.03.2000 р.).
5.  Блок № 4 ЧАЕС був зруйнований у результаті аварії 26.04.1986 р.; до листопада 1986 р. над зруйнованим блоком № 4 була збудована 

ізоляційна споруда, що отримала назву «Саркофаг», а пізніше — об’єкт «Укриття». 29 листопада 2016 р. було завершене будівництво ще 
однієї захисної оболонки над об’єктом «Укриття» — конфайменту, що носить назву «Арка».

Діючі АЕС
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2. Більшість блоків вітчизняних АЕС доходять 
до межі проектної експлуатації й потребують 
проведення процедур подовження терміну екс-
плуатації. Економічна та політична криза, в якій 
опинилася Україна в 2014–2017 рр., не дозволяє 
активізувати роботи з введення нових блоків АЕС 
та стримує виконання планів розвитку атомної га-
лузі в запланованих обсягах (наприклад, Програ-
ма поводження з радіоактивними відходами за 
останні роки була виконана лише на 16 %).

3. Будівництво і введення нових блоків АЕС 
стримується протестними акціями громадськос-
ті, яка після Чорнобильської та Фукусімської ка-
тастроф налякана «мирним атомом».

4. Повільно вводяться маневрові елек тричні
потужності типу гідроакумулюючих електро-

стан цій (ГАЕС), які необхідні для стабільної робо-
ти блоків АЕС.

5. До кінця не вирішене питання повернен-
ня з РФ відпрацьованого ядерного палива АЕС 
з реакторами ВВЕР-440, що відправлялося на 
переробку. Недоліком залишається складність 
утилізації відпрацьованого ядерного палива та 
високоактивних відходів. Відсутність власного 
сховища призводить до щорічної втрати Украї-
ною близько 200 млн доларів на оплату послуг 
російської компанії «Росатом» з вивезення та 
переробки відпрацьованого палива. 

6. З 2015 р. енергосистема України перейшла 
від ринкових відносин до ручного управління 
енергетичними потужностями держави, що є 
недопустимим. 
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 Потужності атомних енергоблоків, що вводилися експлуатацію.

 Потужність блоків, що виводилися з експлуатації.

 Сумарна потужність енергоблоків АЕС. 

 Потужності атомних блоків, експлуатацію яких подовжено понад проектний термін.

 позначення характерного періоду в історії розвитку АЕС України та його номер.

Рис. 1.2. Динаміка функціонування електрогенеруючих потужностей АЕС в Україні

Рис. 1.4. Структура виробництва електроенергії в Україні 
у 2015–2016 рр., млрд кВт·год

ТЕС та ТЕЦ
62,0 % 

АЕС
25,0 % 

ГЕС та ГАЕС
11,2 % 
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Рис. 1.3. Структура електрогенеруючих потужностей України 
у 2016 р., % 
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7. Ускладнює вирішення питань атомної га-
лузі відсутність в Україні окремої державної 
структури, яка б цілеспрямовано опікувалася ви-
рішенням її питань (сьогодні атомна галузь під-
порядкована Міністерству енергетики та вугіль-
ної промисловості України, яке опікується всіма 
енергетичними галузями). 

Ці процеси вже призвели до дисбалансу еко-
номіки та суттєво гальмують енергетичний роз-
виток держави.

1.3.  Кроки для поліпшення становища 
в�ядерній енергетиці України 

Нижче, за даними інформаційно-аналітичних 
збірників «ЕНЕРГОІНФОРМ — ИНФОРМЭНЕР-
ГО» про стан паливно-енергетичного комплексу 
України за 2014–2017 рр., наведено деякі кро-
ки, що здійснюються державою для поліпшення 
стану в атомній енергетиці:

• З метою послаблення залежності від Росії 30 
грудня 2014 р. Україна підписала контракт з ком-
панією Westinghouse Electric Company на постав-
ку ядерного палива, що поклало початок дивер-
сифікації джерел постачання ядерного палива 
і тим самим стало кроком до зниження ризиків 
повної залежності від російського монополіста. 
(Крім Южно-Української АЕС до кінця 2017 р. піс-
ля модернізації систем внутрішнього реактор-
ного контролю паливо компанії Westinghouse 
планується завантажити в активні зони енер-
гоблоків №№ 1, 3, 4 Запорізької АЕС.)

• Планується поступове збільшення потуж-
ності діючих реакторів типу ВВЕР-1000 до рівня 
110 % номінального за рахунок модернізації ре-
акторних турбін вітчизняним виробником турбін 
для АЕС, ГЕС та ГАЕС — ПАТ «Турбоатом».

• Укладено контракт з компанією URENCO на 
постачання збагаченого урану, який використо-
вуватиметься для виробництва ядерного па-
лива для АЕС України на підприємстві компанії 
Westinghouse у Швеції. 

• Укладено Угоду з корейською компанією 
Korea Hydro & Nuclear, що передбачає співробіт-
ництво з питань добудови енергоблоків №№ 3, 
4 Хмельницької АЕС та реалізації проекту « Енер-
гетичний міст Україна — ЄС»;

• Укладена угода з компанією Holtec 
International та досягнуто згоди Комісії з ядер-
ного регулювання США щодо інвестування ко-
штів у будівництво Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), вар-
тість якого здорожчала до 1,4 млрд доларів, і 
воно не може бути побудоване виключно за бю-
джетні кошти.

1.4.  Плани на майбутнє, визначені 
в�Енергетичній стратегії України 
на�період до 2035�р.

У Стратегії, що схвалена Кабінетом Міністрів 
України 18 серпня 2017 р., № 605-р. окреслюють-
ся стратегічні орієнтири розвитку паливно-енер-
гетичного комплексу України на період до 2035 р. 
У Стратегії зазначається, що атомна енергетика 
збереже своє домінуюче положення в енерго-
балансі України за будь-яких трансформацій як 
у системі генерації, так і в структурі кінцевого спо-
живання, і залишиться базисом кривої наванта-
ження і основним джерелом виробництва елек-
троенергії з відсутністю викидів вуглецю. 

Оптимістичний прогноз розвитку енергети-
ки в Україні до 2050 р., в якому показана частка 
ядерної енергогенерації, наводиться за матеріа-
лами Інституту економіки та прогнозування НАН 
України (рис. 1.5). 

Iснують і песимістичні сценарії, які також 
мають відповідне політичне та економічне під-
ґрунтя. Наприклад, співголова Фонду енерге-
тичних стратегій Д. Марунич вважає, що Украї-
на в недалекому майбутньому може випасти зі 
світових лідерів у атомній енергетиці. За його 
оцінками, в період між 2030 і 2040 р. генерація 
на АЕС України може скоротитися з 13,9 ГВт до 
3 ГВт, у зв’язку з виведенням з експлуатації ді-
ючих енергоблоків. Хоча енергетична стратегія 
України передбачає розвиток атомної генерації, 
але на думку експертів, якщо в найближче деся-
тиліття Україна не побудує і не введе в експлуа-
тацію 8–10 нових енергоблоків, її очікує енерге-
тична бідність.

2012 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

м
лр

д 
кВ

т·г
од

  АЕС         ГЕС та ГАЕС         ТЕС, ТЕЦ і блок-станції         ВДЕ

Рис. 1.5. Оптимістичний сценарій прогнозу виробництва 
електричної енергії в Україні з різних енергетичних джерел 
до 2050 р.
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2.1. Чорнобильська АЕС

Перша українська атомна станція — Чорно-
бильська АЕС (ЧАЕС) розташована в Україні на 
відстані 2 км від міста Прип’яті (збудованого 
паралельно зі станцією передусім для її пра-
цівників), за 18 кілометрів від міста Чорнобиль, 
за 16 кілометрів від білоруського кордону і за 
110 кілометрів від міста Києва. Назва пов’яза-
на з містом Чорнобилем, тодішнім районним 
центром цієї місцевості. На станції в різні роки 
(1978–1984) було побудовано та введено в екс-
плуатацію чотири ядерні реактори РБМК-1000 
(реактор великої потужності канального типу) 
з електричною потужністю 1000 МВт (теплова 
потужність 3200 МВт) кожен. Ще два аналогічні 
реактори будувалися але так і не були добудова-
ні: 5-й блок (1981–1988), 6-й блок (1983–1988). 
ЧАЕС генерувала електричну енергію з 1977 до 
2000 р. До 1991 р. ЧАЕС була підпорядкована 
Міністерству енергетики та електрифікації СРСР 
(Міненерго СРСР). Вона стала третьою станцією 
в СРСР з реакторами типу РБМК-1000 після Ле-
нінградської і Курської АЕС, прийнятих в експлу-
атацію, відповідно, у 1973 і 1976 р. ЧАЕС виро-
бляла приблизно десяту частку електроенергії 
України. Станом на початок 1986 р. ЧАЕС була 
найпотужнішою АЕС європейської частини СРСР. 

На завершальній стадії будівництва 4-го бло-
ку ЧАЕС 9 вересня 1982 р. під час пробного за-
пуску реактора 4-го енергоблоку на потужності 
700 МВт (теплових) при номінальних параме-

трах теплоносія сталася аварія з руйнуванням 
тепловиділяючої збірки, що призвело до роз-
риву технологічного каналу № 62-44. Унаслідок 
розриву була деформована графітова кладка 
активної зони — в реакторний простір було ви-
кинуто значну кількість радіоактивних речовин 
зі зруйнованої тепловиділяючої збірки. Важкі 
наслідки аварії були зумовлені відмовою сис-
теми аварійного захисту і тривалим (протягом 
20 хвилин) утриманням реакторної установки 
після розриву каналу на потужності 700 МВт. 
У результаті викиду радіоактивних речовин була 
забруднена значна територія навколо промис-
лового майданчика ЧАЕС. Для ліквідації наслід-
ків цієї аварії було потрібно близько 3 місяців 
ремонтних робіт. Канал № 62-44 та ділянку ак-
тивної зони, що безпосередньо примикала до 
зруйнованого каналу, назавжди було виведено 
з роботи. За офіційними даними, описана аварія 
не справила значущого впливу на навколишнє 
середовище. Підвищені рівні радіоактивного 
забруднення навколишнього середовища були 
короткочасними. З неофіційних джерел — від 
фахівців, які займалися радіоекологічним моні-
торингом ґрунтів відомо, що радіоактивна міт-
ка після аварії на ЧАЕС 1982 р. простежувалася 
в при поверхневому шарі ґрунту за межами про-
мислового майданчика станції в наступні роки.

26 квітня 1986 р. о 1:23 на четвертому енер-
гоблоці ЧАЕС, виведеному на проектну потуж-
ність на три місяці раніше запланованого тер-
міну, при проведенні експерименту з вивчення 

ІІ. Атомні електростанції України

З матеріалів досліджень архівних документів Комітету державної безпеки (КДБ) України 
щодо Чорнобильської катастрофи можливо зробити висновок, що спорудження ЧАЕС від-
бувалося з постійними порушеннями. Зокрема, для будівництва використовувалися неякісні 
матеріали, саме спорудження велося з великим поспіхом з метою здати перший енергоб-
лок до чергового з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу (КПРС). Окрім того, частину 
матеріалів для будівництва було розкрадено. Аварійні ситуації відбувалися на ЧАЕС відразу 
після введення її в експлуатацію, починаючи з 1979 р., вони іноді супроводжувалися серйоз-
ними витоками радіації. За інформацією дослідника документів КДБ щодо ЧАЕС О. Бажана: 
«Упродовж самого будівництва на атомній електростанції сталося близько 9 аварій та 68 
відмов обладнання ЧАЕС. Також, окрім аварії 1986 р., сталася аварія у 1982 р., яка призвела до 
значного опромінення персоналу атомної станції».
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Рис. 2.1. Зруйнований четвертий енергоблок 
Чорнобильської АЕС (джерело: www.wikipedia.org) 

можливості використовувати інерцію ротора 
турбогенератора для вироблення певної кіль-
кості електроенергії, на випадок, якщо в май-
бутньому реактор аварійно зупиниться, стався 
вибух та пожежа, які повністю зруйнували чет-
вертий реактор станції (рис. 2.1). Ця аварія стала 
найбільшою техногенною катастрофою світу, що 
спричинила глобальне радіоактивне забруднен-
ня численних територій.

Повідомлення про аварію на ЧАЕС у радян-
ських засобах масової інформації (ЗМІ) уперше 
з’явилося майже за три доби — ввечері 28 квітня 
в телевізійній програмі «Час». Це коротке оголо-
шення, фактично, зробили під тиском міжнарод-
ної спільноти, яка вимагала від СРСР пояснень 
щодо підвищених рівнів радіації на території 
інших країн. Першими, хто підняв тривогу, були 
працівники шведської АЕС «Форсмак», що на пів-
ніч від Стокгольму. Система безпеки шведської 
станції почала подавати сигнали про радіаційне 
забруднення. Коли з’ясувалося, що забруднення 
не пов’язане із самою станцією, за напрямком 
вітру висунули припущення про аварію на ЧАЕС. 
Спроби дізнатися про ситуацію за дипломатич-
ними каналами нічого не дали. Лише тоді, коли 
шведи пригрозили подати офіційний запит до 
МАГАТЕ, СРСР був змушений повідомити про 
аварію. Повідомлення було з шести речень: «Від 
Ради Міністрів СРСР. На Чорнобильській атом-
ній електростанції сталася аварія. Пошкодже-
ний один із атомних реакторів. Вживаються 
заходи для ліквідації наслідків аварії. Потерпі-
лим надається допомога. Створено урядову 
комісію». Ніяких застережень щодо загрози здо-
ров’ю і життю населення не було.

Проте вже 27 квітня 1986 р. у м. Києві були 
виявлені перші свідчення про дуже високі рівні 
радіаційного забруднення в зоні аварії на ЧАЕС. 
Це видно з доповідної директора Інституту 
ядерних досліджень НАН України (м. Київ) І.М. 
Вишневського до КДБ України (мала гриф «таєм-
но»), з повідомленням про виявлення легкового 
автомобіля, радіаційне випромінювання якого 
перевищувало фон у 5000 разів (рис. 2.2).

6 травня 1986 р., з метою оцінки аварії на 
ЧАЕС, до Києва приїхав голова МАГАТЕ Ганс Блікс, 
що спонукало прес-центр МЗС СРСР висвітлити 
цей візит і надати коротку інформацію про ава-
рійні події, які відбувалися на станції. 

Лише 15 травня на центральному телебачен-
ні виступив лідер СРСР Генеральний секретар ЦК 
КПРС М.С. Горбачов, офіційно визнавши аварію 
на ЧАЕС як трагедію для радянської держави. 
Проте об’єктивна інформація про масштаби ава-
рії ЧАЕС та її наслідки замовчувалася ще досить 
довго, що регламентувалося відповідною ін-
струкцією, розісланою в різні інстанції КДБ СРСР, 
копія якої наведена на рис. 2.4. Лише в постра-
дянській пресі почалося відкрите обговорення 
причин і наслідків аварії на ЧАЕС. 

Рис. 2.2. Доповідна до КДБ України від 27.06.1986 р. про факт ви-
явлення в околиці м. Києва транспортного засобу з дуже високим 
рівнем радіоактивного забруднення
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Після аварії утворилася радіоактивна хмара, 
яка пройшла над європейською частиною СРСР, 
накривши не лише сучасну Україну, Білорусь та 
Росію, які розташовані поблизу ЧАЕС, а й більшу 
частину Європи, а також східну частину США. 
Приблизно 60 % радіоактивних речовин осіло 
на території Білорусі. Проте згідно з даними ін-
шої доповіді про Чорнобиль (TORCH report)), яка 
була оприлюднена у 2006 р., половина летких 
часток приземлилася за межами України, Біло-
русі і Росії. До 3 травня 1986 р. було повністю 
евакуйоване населення міст Прип’яті, Чорно-
биля та всіх інших населених пунктів у радіусі 
30 км навколо станції. Близько 200 000 населен-
ня було евакуйоване із зон з високими рівнями 
радіоактивного забруднення. 

У перший рік після аварії майже 8,5 млн лю-
дей були опроміненими, близько 160 тис. км2 

територій України, Білорусії та Росії були забруд-
нені, з них 52 тис. км2 — землі сільськогосподар-
ського призначення. 

На рис. 2.5 представлено карту щільності за-
бруднення ґрунтів 137Cs території Європи, а на 
рис. 2.6 — карту зон із різними рівнями забруд-
нення територій Республіки Білорусь, України та 
Російської Федерації.

На момент вибуху в реакторі містилося близь-
ко 190 т ядерного палива. Було зруйновано об-
шивку корпусу реактора, а через відсутність за-
хисної оболонки більше 60 т неконтрольованих 
радіоактивних речовин піднялися в повітря. Су-
марна активність радіонуклідів, що потрапила 
в навколишнє середовище з активної зони зруй-
нованого 4-го блоку в період з 26 квітня до 10 
травня 1986 р., за уточненими оцінками, стано-
вила близько 50 МКі  — близько 4 % від загаль-
ної активності палива в реакторі, з них: 42 МКі 
(1500 ·1015 Бк) 131І та 3,3 МКі (127 · 1015Бк) 134Сs 
і 137Cs. Активність радіоактивних викидів у пові-
тря після аварії в Чорнобилі, була в 40 разів біль-
шою, ніж при вибуху атомної бомби в Хіросімі.

Оскільки Чорнобильська АЕС була графіт-
но-водним реактором, саме графіт передбачав 
легку займистість усієї системи. За наявними 
оцінками, після вибуху в ньому залишилося 
близько 800 т графіту, який почав горіти. Пожежа 
тривала 10 днів і забрала життя 31 людини, 299 
осіб було госпіталізовано з діагнозами промене-
вої хвороби різного ступеня тяжкості. Після про-
ведення низки протиаварійних заходів графіт 
остаточно перестав горіти лише 10 травня. Ре-
актор продовжував випромінювати радіацію ще 
3 тижні, доки його не закидали сумішшю піску, 
свинцю, глини і бору. 

Основну частину робіт з ліквідації аварії в ра-
йоні 4-го енергоблоку було виконано в 1986–
1987 рр., у їх виконанні брали участь 240 тисяч 
людей. Загальна кількість ліквідаторів за всі 
роки становила понад 800 000 осіб. Багато з них 
отримали високі дози радіації. 

Рис. 2.3. Рівні радіоактивного забруднення атмосферного повітря 
в м. Києві в перші дні після аварії на Чорнобильській АЕС (архів 
Інституту ядерних досліджень НАН України) 

  131I           137Cs          134Сs 

Рис. 2.4. Копія інструкції про нерозголошення даних 
щодо аварії на ЧАЕС
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Після катастрофи станція не працювала 
близько 6 міс. За цей час територію дезактиву-
вали, спорудили саркофаг (об’єкт «Укриття»), 
який накрив 4-й енергоблок. На його будівниц-
тво пішло 400 тисяч кубометрів бетонної суміші 
і 7 тисяч тонн металоконструкцій, термін будів-
ництва — 206 днів. У будівництві брало участь 90 
тисяч робітників. Створення захисної оболонки 
над зруйнованим реактором — об’єкту «Укрит-
тя» — це був головний етап на шляху ліквідації 
ядерної та екологічної загрози світу, яка була ви-
кликана ядерною аварією.

2.1.1.  Енергоблоки №№�1, 2, 3 ЧАЕС 
після аварії 

Питання відновлення експлуатації перших 
трьох енергоблоків Чорнобильської АЕС, про-
ведення необхідних для цього робіт були серед 
найважливіших щодо ліквідації наслідків аварії 
і вирішувалися паралельно з роботами з консер-
вації четвертого енергоблоку.

Після аварії перші два енергоблоки залиши-
лися в нормальному працездатному стані. Вони 
були зупинені відповідно о 1:13 і 2:13 27 квітня 
1986 р. Третій енергоблок, технічно пов’язаний 
із четвертим, зупинили о 3-й годині 26 квітня 
1986 р. Було проведене нормальне розхолоджу-
вання всіх зупинених енергоблоків.

2.05.1986 р. згідно з наказом № 244 енергоб-
локи №№ 1, 2, 3 ЧАЕС переведені в режим тим-

часової консервації з підтримкою температури 
графіту 100 °С. Їх обслуговувала зміна в кількості 
45 осіб із 12-годинним графіком роботи.

Після розхолоджування реактори трьох енер-
гоблоків перевели в глибоко підкритичний стан. 
Для відведення залишкового тепловиділення 
всі технологічні канали й контури багатократної 
примусової циркуляції залишалися заповнени-
ми водою. Залишкове тепловиділення знімало-
ся в режимі природної циркуляції. Температура 
води в активній зоні підтримувалася на рівні 
20–80 °С, температура графіту — 30–90 °С.

На перших двох енергоблоках роботи з де-
зактивації завершили наприкінці вересня 1986 р. 
Дезактиваційні роботи на третьому енергоблоці 
привели до подальшого поліпшення радіаційної 
обстановки на діючих енергоблоках. У результа-
ті виконання частини запланованих робіт потуж-
ність дози в машинному залі третього енергоб-
локу до кінця липня 1987 р. була різко знижена і 
становила 7–50 мР/год.

Після завершення спорудження об’єкта 
«Укриття» і проведення комплексу робіт з дезак-
тивації території станції радіаційна обстановка на 
першому і другому енергоблоках остаточно стабі-
лізувалася і була доведена до встановлених норм.

Що стосується третього енергоблоку ЧАЕС, 
то згідно з наказом № 360 від 15.06.1986 р. від-
повідно до «Директивного графіка проведення 
робіт з ЛНА», затвердженого заступником голо-
ви Ради міністрів СРСР Маслюковим Ю.Д., було 

Рис. 2.5. Забруднення території Європи цезієм-137 у результаті аварії на Чорнобильській АЕС
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Рис. 2.6. Забруднення територій Республіки Білорусь, України та Російської Федерації цезієм-137 
у результаті аварії на ЧАЕС

створено цехові робочі комісії із залученням фа-
хівців проектних і конструкторських організацій, 
які підготували експертні висновки про можли-
вість подальшої експлуатації енергоблоку № 3 
Чорнобильської АЕС. На відміну від 1-го і 2-го 
енергоблоків на 3-му енергоблоці ЧАЕС викона-
но великий обсяг відновлювальних робіт. 

Після завершення всіх протиаварійних і від-
новлювальних робіт блоки 1, 2 та 3 ЧАЕС були 
введені в післяаварійну експлуатацію:

• 1 жовтня 1986 р. введено в експлуатацію 
1-й енергоблок;

• 5 листопада 1986 р. введено в експлуата-
цію 2-й енергоблок;

• 4 грудня 1987 р. введено в експлуатацію 
3-й енергоблок.

Далі відбувалися події, що демонструють 
нерішучість урядів СРСР та УРСР у вирішенні по-
дальшої долі ЧАЕС. Основне питання, що вирі-
шувалося, — «Подовжити експлуатацію ЧАЕС чи 
її зупинити?» 

5 грудня 2000 р. через порушення в системі 
захисту реактор третього енергоблоку був зупи-
нений. 

Церемонія зупинки ЧАЕС відбулася 15 грудня 
2000 р., коли о 13-й годині 17 хвилин вся станція 
припинила генерацію електроенергії. 

2.1.2.  Робота ЧАЕС після зупинення 
всіх її енергоблоків

15 грудня 2000 р. для колективу ЧАЕС розпо-
чався принципово новий етап — період зняття 
зупинених енергоблоків з експлуатації, що є важ-
ливою ланкою всього життєвого циклу будь-якої 
АЕС. Для виконання цього завдання рішенням 
уряду Чорнобильську АЕС було виведено зі скла-
ду компанії «Енергоатом» і перетворено в дер-
жавне спеціалізоване підприємство. На основі 
ремонтної служби ЧАЕС у складі «Енергоатому» 
створено підприємство «Атомремонтсервіс», 
де сьогодні працюють 730 осіб, більше трьохсот 
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з яких — колишні працівники Чорнобильської 
АЕС. Створений на базі управління протиаварій-
ними діями ЧАЕС навчально-аварійний центр 
компанії «Енергоатом» також укомплектований, 
в основному, колишніми працівниками ЧАЕС. 

 Для забезпечення соціального захисту пра-
цівників ЧАЕС, у зв’язку з її закриттям, вийшла 
відповідна постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29 листопада 2000 р. № 1748, яка дала 
правове підґрунтя для закриття станції і одно-
часно сприяла наданню соціальних гарантій її 
колишнім працівникам і мешканцям м. Славути-
ча щодо збереження для них робочих місць та 
їхньої підтримки з боку держави.

2.2. Рівненська АЕС 
Рівненська АЕС (РАЕС) — перша в Украї-

ні атомна електростанція з енергетичним во-
до-водяним реактором типу ВВЕР-440 (В-213). 
Розташована біля міста Вараш (до 2016 р. — 
Кузнецо́вськ), що є містом обласного значення 
Рівненської області України. У географічному 
плані РАЕС розташована на західному Поліссі, 
біля річки Стир. З геологічної точки зору місто 
Вараш разом з РАЕС були побудовані в складних 
інженерно-геологічних умовах — на нестійких 
ґрунтах, для яких характерними є карстово-су-
фозійні процеси, що періодично утворюють на 
земній поверхні провалля ґрунту. Цей чинник 
створює постійну потенційну небезпеку для 
функціонування інфраструктури РАЕС та мі-
ста-супутника Вараш і вимагає проведення сис-
тематичного геомоніторингу. 

РАЕС є відокремленим підрозділом Держав-
ного підприємства Національної атомної енер-
гогенеруючої компанії «Енергоатом» України 
(НАЕК «Енергоатом») Міненерговугілля України 
(рис. 2.7). 

Відлік своєї історії станція веде з 1971 р., коли 
почалося проектування Західноукраїнської АЕС, 

яку пізніше перейменували в Рівненську АЕС. Бу-
дівництво станції почалося в 1973 р. Два перших 
енергоблоки з реакторами ВВЕР-440 уведені 
в експлуатацію в 1980–1981 рр., а 3-й енергоб-
лок — мільйонник — у 1986 р. 

Будівництво енергоблоку № 4 РАЕС розпо-
чалося в 1984 р., а в 1991 р. передбачалося 
введення його в експлуатацію. Проте в 1990 р. 
спорудження енергопотужностей станції було 
зупинено, у зв’язку з введенням Верховною Ра-
дою України мораторію на спорудження ядер-
них об’єктів на її території.

Будівництво блоку № 4 РАЕС відновилося 
в 1993 р. після скасування мораторію. Було про-
ведене обстеження 4-го енергоблоку, підготов-
лена програма його модернізації й досьє про-
екту завершення будівництва. Проведені також 
громадські слухання з цього питання. 10 жовтня 
2004 р. відбувся пуск енергоблоку № 4 РАЕС, а 
з квітня 2006 р. він був уведений у промислову 
експлуатацію. Реакторна установка нового блоку 
Рівненської АЕС належить до серії (ВВЕР-1000). 

Загальні дані щодо всіх блоків РАЕС представ-
лено в табл. 1.1. Сумарна потужність усіх енер-
гоблоків РАЕС — 2835 МВт. Протягом останніх 
років РАЕС виробляє близько 11–12 млрд кВт·год 
електроенергії, яка становить 16 % виробництва 
на атомних електростанціях. 

10 грудня 2010 р. на засіданні колегії Дер-
жавний комітет ядерного регулювання України 
в м. Кузнецовську ухвалив рішення про продов-
ження терміну експлуатації енергоблоків № 1 та 
№ 2 ВП «Рівненська АЕС» на 20 років. Це стало 
визначною подією не лише для атомної енерге-
тики, а й для всієї держави.

Термін експлуатації енергоблоку № 3 РАЕС 
спливає в грудні 2017 р. На станції здійснюються 
профілактичні заходи для його подовження.

У 2012-му Рівненська АЕС підтвердила відпо-
відність інтегрованої системи менеджменту ВП 
РАЕС вимогам міжнародних стандартів якості 
(ISO 9001:2000) та охорони навколишнього сере-
довища (ISO 14001:2004).

2.2.1. З історії РАЕС 

Під час періоду будівництва та експлуатації 
блоків Рівненської АЕС були певні проблеми — 
вони пов’язані з провалами ґрунту карстово-су-
фозійного походження, що періодично відбува-
ються на промисловому майданчику цієї станції.

З повідомлення про обговорення результа-
тів досліджень на території Рівненської АЕС:

«…У березні 1983 р. на засіданні науково-тех-
нічної ради Київського інституту «Атом-
теплоелектропроект» доповідалися резуль-
тати досліджень, виконаних фахівцями відділу 
гідрогеологічних проблем Інституту геологіч-
них наук Академії наук УРСР за темою «Велико-Рис. 2.7. Рівненська АЕС
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масштабне картування потенційно-нестійких 
зон тектонічних порушень і ділянок сучасної 
активізації геодинамічних процесів у межах 
території Рівненської АЕС і смт Кузнецовська». 
У цьому звіті науковцями було детально об-
ґрунтовано і показано на фактичному геоло-
гічному матеріалі, що підґрунтя споруд Рівнен-
ської АЕС і частина будинків у місті енергетиків 
розміщені на нестійких ґрунтах, які лежать 
у межах зони техногенної активізації крейдо-
вого карсту, пов’язаної з розвитком процесів 
підтоплення промислового майданчика АЕС 
після вводу в експлуатацію перших двох блоків 
станції. Одним із висновків цього звіту була за-
борона будівництва водоймища-охолоджува-
ча, яке проектувалося на той час для потреб 
станції. Його будівництво могло б призвести 
до ще більшої активізації карстових процесів, 
а це мало б катастрофічні наслідки для стан-
ції. Проте, замість конструктивного розгляду 
небезпечного становища, виконавців звіту по-
чали звинуватили в тому, що вони зривають 
державне завдання… Через кілька тижнів після 
описаного захисту звіту на ділянці будівниц-
тва фундаменту третього енергоблоку Рів-
ненської АЕС у карстову порожнину провалився 
автомобільний кран. Ця надзвичайна ситуація 
подіяла — розгорівся скандал. Питання розгля-
далося аж у ЦК КПРС. У результаті були вико-
нані стабілізаційні роботи щодо закріплення 
фундаментів першого і другого енергоблоків 
Рівненської АЕС та кардинально змінені кон-
струкції фундаментів третього і четвертого 
блоків. Також відмовилися від будівництва во-
доймища-охолоджувача. Треба відзначити, що 
активні карстові процеси в зоні Рівненської АЕС 
та смт Кузнецовська продовжуються і зараз». 

2.3. Южно-Українська АЕС
Южно-Українська АЕС (ЮУАЕС) розташована 

в північній частині Миколаївської області Украї-
ни, у степовій зоні, на лівому березі ріки Півден-
ний Буг (П. Буг), за 2 км (на схід) від міста Южноу-
країнськ. 

Безпосередньо ЮУАЕС розміщена на лівому 
березі водосховища, утвореного на притоці ріки 
П. Буг, вода якого використовується для охоло-
дження реакторів станції (має назву Ташлицьке 
водоймище-охолоджувач, рис. 2.8).

ЮУАЕС — провідне енергетичне підприєм-
ство України, є відокремленим підрозділом 
НАЕК «Енергоатом» Міненерговугілля України.

ЮУАЕС входить як базова частина до інфра-
структури Південноукраїнського енергетичного 
комплексу (ПУЕК) — єдиного в Україні підпри-
ємства з комплексним використанням базових 
ядерних і маневрених гідроакумулюючих по-
тужностей, а також водних ресурсів річки П. Буг. 

Рис. 2.8. Сучасний вигляд Южно-Української АЕС, розміщеної 
на лівому березі Ташлицького водоймища-охолоджувача 
(фото Г.В. Лисиченка)

Сьогодні до складу ПУЕК входять ЮУАЕС, Олек-
сандрівська ГЕС (ОГЕС) і Ташлицька гідроаку-
мулююча електростанція (ТГАЕС) (рис. 2.9).

Весною 1975 р. почалося будівництво. Про-
ектом передбачалося спорудження унікального 
енергетичного об’єкту в складі чотирьох енерго-
блоків ЮУАЕС сумарною потужністю 4000 МВт, 
а також потужного гідрокомплексу — ТГАЕС 
встановленою потужністю 1800 МВт, Костянти-
нівської ГЕС–ГАЕС (430 МВт) і ОГЕС (11,5 МВт) 
з каскадом водосховищ: Ташлицьким — у балці 
Ташлик (об’єм 86 млн м3), Костянтинівським 
(442 млн м3) і Олександрівським (114 млн м3) — 
у руслі ріки П. Буг.

Проте історія розпорядилася інакше: 
• під тиском громадськості проектувальники 

відмовилися від будівництва Костянтинівської 
ГЕС–ГАЕС та однойменного водосховища;

• будівництво ОГЕС тривало 14 років (1985–
1999 рр.) — введена в експлуатацію з квітня 
1999 р. із сумарною встановленою потужністю 
двох її гідроагрегатів — 11,5 МВт; з 2003 р. рі-
вень заповнення Олександрівського водосхо-

Рис. 2.9. Південноукраїнський енергетичний комплекс: 
1 — ЮУАЕС; 2 — Ташлицьке водоймище-охолоджувач; 
3 — Ташлицька ГАЕС; 4 — Олександрівська ГЕС; 
5 — Олександрівське водосховище; 6 — Прибузьке водосховище. 
Межа «виклинювання» підпору Олександрівського водосховища 
за різних рівнів його заповнення; цифри — значення нормально 
підпертого рівня заповнення водосховища
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вища встановлено на відмітці 14,7 м; з квітня 
2010 р. Олександрівське водосховище заповне-
не до відмітки 16 м (це дозволило вперше вико-
ристати його як водний акумулятор, а додаткові 
10 млн м3 води, зібрані під час весняного павод-
ку, в меженний період використовуються для 
підтримки необхідних санітарно-екологічних 
витрат у нижній течії П. Бугу і недопущення за-
гострення водогосподарської обстановки в при-
леглих населених пунктах).

• ТГАЕС стала об’єктом-довгобудом (у 1981 р. 
розпочато будівництво; у 1991–2001 рр. будів-
ництво призупинене; 7 червня 2002 р. розпоря-
дженням Кабінету Міністрів України затвердже-
но проект завершення будівництва ТГАЕС, яким 
визначено введення в дію пускового комплексу 
з двома оборотними гідроагрегатами загальною 
потужністю 320 МВт з використанням Олексан-
дрівського водосховища з рівнем води 14,7 м; 
у грудні 2006 р. гідроагрегат № 1 ТГАЕС прийнято 
в промислову експлуатацію; з 31 серпня 2007 р. 
гідроагрегат № 2 ТГАЕС прийнято в промисло-
ву експлуатацію; 21 листопада 2007 р. Кабінет 
Міністрів України затвердив проект і титул за-
вершення будівництва ТГАЕС до 2011 р. — буді-
вельники розпочали спорудження другої черги 
ТГАЕС у складі гідроагрегату № 3. 9 листопада 
2011 р. розпочато монтаж генератора-двигуна 
гідроагрегата № 3 ТГАЕС; у зв’язку з недостатні-
ми обсягами фінансування будівництво продов-
жується до теперішнього часу);

• ЮУАЕС побудована у складі трьох енер-
гоблоків: перший енергоблок введений в екс-
плуатацію 31 грудня 1982 р., другий — 6 січня 
1985 р., і третій — 20 вересня 1989 р. (будівниц-
тво енергоблоку № 4 призупинено постановою 
Ради Міністрів СРСР від 6 серпня 1989 р.).

Енергоблоки № 1 і № 2 ЮУАЕС належать до 
малої серії реакторів ВВЕР-1000, в яких реактор-
ні відділення, що окремо стоять, сполучаються 
загальним машинним залом.

Реакторне відділення першого і другого 
енергоблоків — це 76-метрові герметичні спору-
ди циліндричної форми зі сферичним куполом, 
побудовані на бетонній основі. Захисна оболон-
ка виконана із заздалегідь напруженого залі-
зобетону.

Енергоблок № 3 споруджений за серійним 
проектом АЕС ВВЕР-1000 і є моноблоком. У го-
ловний корпус енергоблоку входить реакторне 
відділення, що складається з герметичної обо-
лонки, навколо якої побудовані інші виробничі 
приміщення, що розділені на зони «суворого» 
і «вільного» режимів. Вони примикають до ма-
шинної зали, прибудови електротехнічних при-
строїв, деаэраторного відділення, спеціального 
корпусу тощо.

У серпні 2005 р. уперше в Україні в активну 
зону реактора енергоблоку № 3 ЮУАЕС разом 
з російськими паливними касетами завантаже-

но 6 тепловиділяючих збірок (ТВЗ) виробництва 
компанії Westinghouse (США). Паливні збірки на-
дано в рамках українсько-американської угоди 
щодо впровадження проекту кваліфікації ядер-
ного палива для вітчизняних АЕС.

У березні 2006 р. ЮУАЕС успішно пройшла 
сертифікаційний аудит системи менеджменту 
якості на відповідність міжнародному стандарту 
ISO 9001. ЮУАЕС стала пілотним підприємством 
НАЕК «Енергоатом» із сертифікації системи ме-
неджменту якості.

5 лютого 2010 р. завершено підсумкову ін-
спекцію шести дослідних ТВЗ виробництва 
Westinghouse (ТВЗ-W), за результатами якої ви-
знано, що «…ця конструкція паливних збірок 
добре себе зарекомендувала протягом 4 ро-
ків експлуатації та може використовуватися 
як основа при конструюванні палива для АЕС 
України, зокрема реакторів типу ВВЕР-1000».

28 листопада 2013 р. колегія Державної ін-
спекції ядерного регулювання України своїм 
рішенням подовжила термін експлуатації енер-
гоблоку № 1 ЮУАЕС на наступні 10 років (до 2 
грудня 2023 р.).

7 грудня 2015 р. за результатами державної 
експертизи ядерної та радіаційної безпеки Зві-
ту з періодичної переоцінки безпеки і комплек-
сного інспекційного обстеження енергоблоку 
№ 2 Южно-Української АЕС Колегія Державної 
інспекції ядерного регулювання України конста-
тувала, що енергоблок № 2 відповідає вимогам 
безпеки, та визнала обґрунтованою можливість 
його безпечної експлуатації до 31 грудня 2025 р.

На енергоблоці № 3 ЮУАЕС у 2016–2017 рр. 
проводяться необхідні профілактично-ремонтні 
роботи та виконується комплексне інспекційне 
обстеження з перевірки його готовності до про-
довження строку експлуатації. Енергетичним 
комплексом на П. Бузі щороку виробляється 
17–20 млрд кВт·год електричної енергії, яка ста-
новить приблизно 10 % загального виробництва 
електроенергії в країні та близько 20 % її гене-
рації на українських АЕС. Електричної енергії, 
виробленої ЮУАЕС, ОГЕС і Ташлицькою ГАЕС, 
достатньо для забезпечення нормальних умов 
життєдіяльності Миколаївської, Одеської, Хер-
сонської областей, частково Кіровоградської об-
ласті та Автономної Республіки Крим — регіону 
з 5-мільйонним населенням.

2.4. Запорізька АЕС
Запорізька АЕС (ЗАЕС) розташована в степо-

вій зоні на березі Каховського водосховища в За-
порізькій області України поруч із містом Енер-
годар, за 150 км від м. Запоріжжя (рис. 2.10). Це 
найбільша в Європі і третя у світі атомна елек-
тростанція, вона складається з 6 атомних енер-
гоблоків по 1 млн кВт кожний.  
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Рішення про будівництво ЗАЕС було ухвале-
но в 1978 р. У 1981 р. почалося поетапне спору-
дження блоків станції. У період 1984—1987 р. 
уведені в експлуатацію чотири енергоблоки 
№№ 1, 2, 3 та 4. 

Енергоблок № 1 звели менш ніж за чотири 
роки, його пуск призначили на кінець 1984 р. 
Але 27 січня 1984 р. на енергоблоці № 1 виникла 
пожежа. Пуск енергоблоку було відкладений 
майже на рік, але про те, що причиною затрим-
ки стала ліквідація наслідків пожежі, від насе-
лення приховали, в засоби масової інформації 
будь-яких повідомлень не надходило. Це стало 
можливим тільки через шість років, коли почав-
ся період перебудови і гласності.

2.4.1.  З історії будівництва енергоблоку 
№�1 ЗАЕС

…Пожежа на блоці № 1 відбулася в пе-
ріод підготовки його до пуску. 27 січня 1984 р. 
у 50-метровій кабельній шахті виникло само-
займання одного з блоків реле, що спричини-
ло пожежу, тривалість якої була 18 годин. Як 
з’ясувалося, причиною пожежі стало викори-
стання на станції поліхлорвінілової ізоляції, 
яка запалала, плавилася і, обриваючись, підпа-
лювала пучки кабелів на нижніх відмітках. Ви-
горіла вся начинка шахти: понад 4 тис. блоків 
управління, 41 електродвигун, 700 кілометрів 
різних кабелів. Після цього випадку на всіх бло-
ках АЕС, що споруджувалися в СРСР, стали вико-
ристовувати нові ізоляційні матеріали, які не 
займаються під час пожеж.

У 1989 р. став функціонувати енергоблок 
№ 5, лише в 1995 р., після скасування мораторію 
на будівництво ядерних об’єктів в Україні, в екс-
плуатацію був введений енергоблок № 6. 

Щорічно станція генерує близько 40 млрд 
кВт·год електроенергії, що становить п’яту ча-
стину загальнорічного виробництва електрое-
нергії в державі й половину її виробництва на 
українських атомних станціях.

2.4.2.  Зберігання відпрацьованого 
ядерного палива

На Запорізькій АЕС, першій серед атомних 
станцій України з реакторними енергоблоками 
типу ВВЕР-1000, побудоване сухе сховище відпра-
цьованого ядерного палива (ССВЯП). Його тех-
нологія базується на зберіганні відпрацьованих 
паливних збірників у вентильованих бетонних 
контейнерах, розташованих на майданчику в ме-
жах атомної станції. Проектний обсяг ССВЯП на За-
порізькій АЕС — 380 контейнерів, що забезпечує 
на найближчі 50 років зберігання відпрацьованих 
паливних касет, які будуть вилучатися з реакторів 
протягом усього терміну експлуатації станції. 

Рис. 2.10. Запорізька АЕС. Фото з протилежного, «нікопольського» 
берега Дніпра (Автор: Ralf1969, власна робота, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7343361)

Нижче наведено історичну довідку про ство-
рення ССВЯП на Запорізькій АЕС.

 У 1992 р. на ЗАЕС почалися пошуки варіантів 
захоронення ВЯП. За прогнозами фахівців, через 
дефіцит вільних місць у басейнах витримки 
вже до початку 1998 р. довелося б зупинити 
блоки ЗАЕС і таким чином залишити без елек-
троенергії четверту частину населення і під-
приємств України.

За погодженням з Держкоматомом України 
Запорізька АЕС оголосила міжнародний конкурс 
на кращий проект тимчасового сховища від-
працьованого палива, і після ретельного аналі-
зу було обрано проект, що базується на тех-
нології сухого вентильованого контейнерного 
зберігання, розроблений компаніями «Сієрра 
Ньюклєар Корпорейшн» і «Дюк інжиніринг енд 
сервісез» (DЕ&S).

Технологію DЕ&S було визнано найбільш еко-
логічно безпечною, практичною, ефективною, 
рентабельною і такою, що найбільше відпові-
дає специфічним потребам ЗАЕС, а саме:

• проект DЕ&S ліцензований у наглядових 
органах США і вже реалізований на двох АЕС 
США; 

• цей проект враховує можливість виго-
товлення компонентів ССВЯП на підприєм-
ствах України з вітчизняних матеріалів.

Тип сховища затверджений рішенням Держ-
коматому України 12.01.1995 р.

З метою послаблення залежності від Росії 30 
грудня 2014 р. Україна підписала контракт з ком-
панією Westinghouse Electric Company на постав-
ку ядерного палива, що поклало початок дивер-
сифікації джерел постачання ядерного палива 
і тим самим стало кроком до зниження ризиків 
повної залежності від російського монополіста. 
Крім ЮУАЕС, яка вже повністю перейшла на ви-
користання палива компанії Westinghouse, до 
кінця 2017 р. після модернізації систем внутріш-
нього реакторного контролю планується розпо-
чати завантажувати зазначене паливо в активні 
зони енергоблоків №№ 1, 3, 4 ЗАЕС. 
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2.5. Хмельницька АЕС

Хмельницька АЕС (ХАЕС) розташована в пів-
нічній частині Хмельницької області, за 140 км від 
обласного центру, поблизу міста Нетішин. Район, 
у якому розташована ХАЕС, належить до 5-баль-
ної сейсмічної зони. У цей час на електростанції 
працює 2 ядерних реактори ВВЕР-1000 (підклю-
чені у 1987 і 2004 рр. відповідно) загальною по-
тужністю 2000 МВт (рис. 2.11). Основне призна-
чення станції — покриття дефіциту електричних 
потужностей у Західному регіоні України. 

У квітні 1975 р. було затверджено рішення 
№ 8 Міненерго СРСР про будівництво АЕС, яке 
сприяло розвитку ядерної енергетики. Майдан-
чик для будівництва ХАЕС був обраний у районі 
с. Нетішин Хмельницької області. Цю АЕС спо-
чатку назвали Західноукраїнською № 2, але пі-
зніше назва була змінена на Хмельницьку АЕС.

28 листопада 1979 р. Міненерго СРСР прото-
колом № 150/ПС затвердило технічний проект 
ХАЕС потужністю 4000 МВт. За проектом АЕС 
була спроектована на 4 енергоблоки. 

У 1980 р. було розпочате будівництво водо-
сховища-охолоджувача із загальною площею 
водного дзеркала 22 км2. Енергоблок № 1 ХАЕС 
будувався в період 1981–1987 рр. і уведений 
в експлуатацію 22 грудня 1987 р.

25 липня 1996 р. стався аварійний викид ра-
діоактивної пари в приміщення гермооболон-
ки станції, який був спричинений руйнуванням 
ділянки трубопроводу обв’язки клапана ком-
пенсатора тиску. Ця аварія за шкалою INES була 
віднесена до рівня 3 — «викид радіоактивних 
продуктів у приміщення станції». Під час цієї 
аварії викиду радіоактивних речовин у навко-
лишнє середовище не відбулося. Один праців-
ник станції загинув.

У цей період також були підготовлені май-
данчики ще для трьох блоків. Другий енерго-

 Рис. 2.11. Загальний вигляд Хмельницької АЕС
https://zn.ua/ECONOMICS/glava-minenergouglya-soobschil-
o-dogovorennostyah-po-dostroyke-dvuh-blokov-hmelnickoy-
aes-218304_.html

блок почали будувати в 1983 р., пуск планувався 
в кінці 1991 р.

У 1990 р. Верховна Рада України оголосила 
мораторій на будівництво нових АЕС, під час дії 
якого на ХАЕС були змонтовані основні техноло-
гічні вузли і підготовлений персонал для роботи 
на блоці № 2.

Реакторні установки нових блоків Х-2/Р-4 на-
лежать до серії енергетичних реакторів (ВВЕР-
1000), аналогічні встановлені на 60 % ядерних 
реакторів по всьому світу. Радіоактивні викиди 
в атмосферу на них строго контролюються.

Спорудження енергоблоку № 2 ХАЕС відно-
вили в 1993 р., проте через недостатнє фінансу-
вання будівельні роботи йшли повільно і лише 
в 2005 р. блок було добудовано. Державна при-
ймальна комісія підписала акт від 7 вересня 
2005 р. про введення блоку № 2 ХАЕС у промис-
лову експлуатацію. Цей пуск відбувся 9 вересня 
2005 р.

Ще до пуску блоку № 2 для ХАЕС була роз-
роблена «Програма модернізації енергоблоків 
Х-2 / Р-4» (з терміном дії 2004–2009). 

24 травня 2009 р. на ХАЕС прибули працівни-
ки МАГАТЕ з Відділу безпеки ядерних установок 
у Відні, у супроводі залученого експерта із Фран-
ції й представника Європейської комісії. Група 
експертів пост-місії OSART провела ретельний 
аналіз заходів, виконаних Хмельницькою АЕС 
і констатувала, що Хмельницька АЕС відповідає 
міжнародним стандартам з ядерної безпеки.

У вересні 2012 р. Верховна Рада України 
ухвалила закон України «Про розміщення, про-
ектування та будівництво енергоблоків № 3 
і 4 Хмельницької атомної електричної станції», 
який передбачав схвалення будівництва 3-го та 
4-го енергоблоків АЕС. Вартість проекту оцінили 
в 40 млрд грн, з яких 80 % планувалося залучи-
ти за рахунок кредиту Російської Федерації, а 
20 % — за рахунок надбавки на тариф електро-
енергії. Проте цей план залишився не реалізова-
ний. 

2.6. Стрес-тести
Події на АЕС «Фукусіма-1» викликали в усьо-

му світі посилену увагу до питань техногенно-
екологічної безпеки АЕС. Більшість країн, що 
мають ядерну енергетику, вирішили ще раз пе-
реглянути свої ядерні програми та заходи з без-
пеки об’єктів ядерно-енергетичного комплексу 
в разі виникнення стихійних природних явищ та 
інших екстремальних ситуацій. Країни — члени 
Європейського Союзу (ЄС) спільно із сусідніми 
державами 24 червня 2011 р. у Брюсселі при-
йняли Декларацію про проведення всебічного 
переоцінювання ризиків і безпеки експлуатації 
атомних електростанцій (стрес-тестів) та вжи-
вання відповідних заходів. Мета проведення 
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стрес-тестів комплексна: переоцінювання ре-
зервів АЕС та їх реакції на різні екстремальні 
ситуації, підвищення рівня безпеки АЕС, визна-
чення найефективнішого порядку дій у разі ви-
никнення надзвичайних ситуацій.

Враховуючи наслідки важкої аварії з пошко-
дженням ядерного палива на АЕС «Фукусіма-1», 
Держатомрегулювання України було ініційовано 
проведення цільової позачергової оцінки ста-
ну безпеки та подальшого підвищення безпеки 
ядерних установок АЕС України, включаючи Чор-
нобильську АЕС (стрес-тести). 

17 березня 2011 р. у «Заяві про наміри Дер-
жатомрегулювання України у зв’язку з подіями 
на АЕС «Фукусіма-Даічі» було наголошено на 
необхідності вивчення уроків аварії, ухвалення 
у стислі терміни рішення щодо впровадження 
додаткових заходів для підвищення безпеки 
енергоблоків АЕС України в умовах проектних і 
запроектних аварій, перегляду нормативно-пра-
вової бази з ядерної та радіаційної безпеки.

Питання підвищення безпеки АЕС України, 
в контексті аварії на АЕС «Фукусіма-1», були роз-
глянуті на засіданні Ради національної безпеки 
і оборони (РНБО) України від 8 квітня 2011 р., 
у рішенні якого наголошено «на необхідності 
проведення поглибленої позачергової перео-
цінки стану безпеки енергоблоків АЕС Украї-
ни, включаючи перевірку їх сейсмостійкості» 
(введено в дію Указом Президента України 
№ 585/2011 від 12 травня 2011 р.).

Держатомрегулювання України були розро-
блені:

• План дій щодо виконання цільової поза-
чергової оцінки стану безпеки та подальшого 
підвищення безпеки енергоблоків АЕС України 
з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1» (схва-
лено 19 травня 2011 р.); 

• План дій з виконання цільової позачергової 
оцінки стану безпеки та подальшого підвищення 
безпеки блоків 1–3 та сховища відпрацьованого 
ядерного палива (СВЯП-1) ЧАЕС з урахуванням по-
дій на АЕС «Фукусіма-1» (схвалено 5 липня 2011 р.).

Зазначені плани передбачали реалізацію 
короткострокових та довгострокових заходів. 
Одним із заходів зазначених планів дій стало 
проведення цільової позачергової оцінки стану 
безпеки ядерних установок, які розташовані на 
майданчиках АЕС (стрес-тести). 

Також планами дій були передбачені:
– цільова перевірка стану аварійної готовності;
– перегляд і доповнення (за результатами 

виконання стрес-тестів) Комплексної (зведеної) 
програми підвищення безпеки енергоблоків 
АЕС України;

– оновлення Плану підвищення безпеки схо-
вища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-1) 
ЧАЕС;

– аналіз та вдосконалення нормативно-пра-
вової бази з ядерної та радіаційної безпеки, 

підвищення вимог безпеки для діючих і нових 
енергоблоків.

Для оформлення звітних матеріалів щодо 
результатів виконання зазначених робіт були 
розроблені та введені Рекомендації до структу-
ри та змісту звіту з цільової переоцінки безпеки 
ядерних установок, розміщених на майданчику 
АЕС, з урахуванням уроків аварії на АЕС «Фуку-
сіма-1», які були підготовлені на основі методо-
логії проведення стрес-тестів для європейських 
АЕС (13.05.2011, Declaration of ENSREG, Annex 
1 «EU “Stress-test” specifications»), що була 
узгоджена Європейською групою регуляторів 
ядерної безпеки (ENSREG) та Європейською Ко-
місією.

У червні 2011 р. Україна приєдналася до ініці-
ативи Європейської комісії та ENSREG щодо про-
ведення стрес-тестів для АЕС у країнах-членах 
ЄС та сусідніх країнах (Декларація щодо прове-
дення стрес-тестів від 24.06.2011 р.).

За результатами виконання цільової поза-
чергової оцінки стану безпеки діючих АЕС були 
розроблені додаткові заходи безпеки, що впро-
ваджувалися на АЕС у наступні роки.

30 грудня 2011 р. Державною інспекцією 
ядерного регулювання України було надіслано 
до Європейської комісії Національний звіт Укра-
їни щодо результатів проведення стрес-тестів 
для АЕС України.

Зазначений звіт підготовлено за результата-
ми проведення експлуатуючими організаціями 
стрес-тестів як для діючих АЕС, так і для блоків 
1÷3 та СВЯП-1 ЧАЕС, відповідно до вимог ENSREG 
щодо структури та змісту національних зві-
тів — «Post-Fukushima “stress tests” of European 
nuclear power plants — contents and format of 
National Reports».

У рамках виконання стрес-тестів експлуатую-
чими організаціями (НАЕК «Енергоатом» і «Чор-
нобильська АЕС») були детально проаналізовані:

• зовнішні екстремальні природні впливи 
(землетрус, затоплення, пожежі, смерчі, екстре-
мальні високі / низькі температури, екстремаль-
ні опади, сильні вітри, комбінації подій);

• знеструмлення та/або втрата кінцевого по-
глинача тепла;

• питання управління важкими аваріями;
• для діючих АЕС (ЗАЕС, ХАЕС, РАЕС і ЮУАЕС) 

стрес-тести проводилися щодо ядерного пали-
ва, розміщеного: в активних зонах реакторів; 
басейнах витримки і перевантаження палива; 
вузлах свіжого палива; сухому сховищі відпра-
цьованого ядерного палива (ЗАЕС);

• на ЧАЕС стрес-тести проводилися щодо 
відпрацьованого ядерного палива, розміщеного 
в басейнах витримки блоків № 1, № 2 та СВЯП-1,
також був проаналізований басейн витримки 
блоку № 3, який може бути використаний для 
зберігання відпрацьованого ядерного палива 
(як резервного).
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За результатами виконаних аналізів зроблені 
висновки про стійкість ядерних установок щодо 
зовнішніх екстремальних подій та запропонова-
но заходи з підвищення їх безпеки.

Результати виконання стрес-тестів були роз-
глянуті 24–25 листопада 2011 р. на відкритому за-
сіданні колегії Держатомрегулювання України за 
участю представників ЗМІ, громадських організа-
цій, Кабінету Міністрів України, депутатів Верхов-
ної Ради України, міністерств і відомств, обласних 
державних адміністрацій і обласних рад, а також 
представників органів ядерного регулювання РФ, 
Словаччини, Німеччини та Болгарії.

За підсумками розгляду результатів виконан-
ня стрес-тестів відзначено:

• послідовність подій, що сталися на АЕС 
«Фукусіма-1», практично неможлива для АЕС 
України;

• реалізовані за останні 10–15 років захо-
ди щодо підвищення безпеки енергоблоків АЕС 
значною мірою знизили ймовірність пошкоджен-
ня активної зони і викиду радіоактивних речовин;

• не виявлені нові критичні зовнішні при-
родні впливи або комбінації впливів додатково 
до розглянутих при проектуванні АЕС і деталь-
но проаналізованих у Звітах з аналізу безпеки 
АЕС.

За результатами стрес-тестів, висновків дер-
жавної експертизи ядерної та радіаційної безпе-
ки, результатів партнерської перевірки ЄК, були 
визначені рекомендації щодо напрямків з під-
вищення безпеки та внесені відповідні зміни до 
Комплексної (зведеної) програми підвищення 
безпеки енергоблоків АЕС України. Оновлена 
Комплексна (зведена) програма затверджена 
постановою Кабінету Міністрів України від 7 
грудня 2011 р. № 1270. 

Цією програмою чітко окреслені проблемні 
питання стосовно реалізації заходів, визначених 
за результатами стрес-тестів. Для прикладу на-
ведемо деякі з них.

 Заходи щодо підвищення стійкості АЕС до 
сейсмічних впливів:

• система постійного сейсмологічного моні-
торингу впроваджена лише для майданчику ЮУ-
АЕС, у зв’язку з чим існує невизначеність з рівня-
ми сейсмічності майданчиків ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС. 
Для майданчика ЗАЕС ситуація найбільш критич-
на, оскільки сейсмічні дослідження для нього 
в необхідному обсязі не виконувалися. Згідно 
з різними джерелами, сейсмічність майданчика 
ЗАЕС може становити від 7 до 8 балів (від 0,1 g 
до 0,2 g). Оцінку сейсмостійкості конструкцій, 
систем та елементів необхідно виконувати на 
рівень МРЗ > 0,1 g та передбачати необхідні за-
ходи з компенсації;

• кваліфікація обладнання та оцінка сейс-
мостійкості трубопроводів, конструкцій, буді-

вель і споруд на встановлені рівні сейсмічного 
впливу (0,1 g — ХАЕС, РАЕС; 0,12 g — ЮУАЕС; 
> 0,1 g — ЗАЕС) не завершені для жодного енер-
гоблоку, запаси сейсмостійкості не оцінені.

Заходи щодо забезпечення відведення те-
пла від активної зони та басейну витримки 
в умовах повного знеструмлення та втрати 
кінцевого поглинача тепла:

• більшість заходів перебуває на стадії кон-
цепції, конкретні проектні рішення та розрахун-
ково-аналітичні обґрунтування не розроблені; 

• відсутній поетапний графік реалізації за-
ходів, що унеможливлює ефективний контроль 
з боку Держатомрегулювання;

• незважаючи на вжиті заходи з визначен-
ня єдиної технічної політики, зберігається не-
узгодженість між окремими АЕС з аналогічними 
установками, залишаються загальні невирішені 
проблеми: забезпечення підкритичності басей-
ну витримки в разі підживлення неборованою 
водою, підтвердження цілісності обладнання, 
трубопроводів та споруд, які мають використо-
вуватися для виконання функцій безпеки при 
екстремальних впливах. 

Заходи щодо управління важкими аваріями:
• відсутня обґрунтована технічна концепція 

щодо впровадження системи зниження тиску 
парогазової суміші в герметичному огородженні 
реакторної установки;

• відсутні технічні засоби для інструмен-
тального забезпечення моніторингу параметрів 
енергоблоку під час аварії та реалізації стратегій 
із керування перебігом аварій;

• не виконані розрахунково-аналітичні оцін-
ки ефективності та можливості реалізації техніч-
них рішень для утримання розплаву в межах ка-
налів реактора та гермооболонки;

• відсутня валідація розрахункових моделей, 
що використовуються для обґрунтування органі-
заційно-технічних заходів з управління важкими 
аваріями.

Повний текст Національного звіту України 
щодо результатів проведення стрес-тестів для 
АЕС України можна переглянути на сайті Держ-
атомрегулювання: http://www.snrc.gov.ua/
nuclear/uk/publish/article/171599. 

17 січня 2012 р. у м. Брюсселі (Бельгія) 
відбулося громадське обговорення резуль-
татів стрес-тестів АЕС Європейського Союзу, 
Швейцарії і України — «Партнерські перевір-
ки стрес-тестів після Фукусіма». Генеральний 
директорат з енергетики Європейської комісії 
(DG ENER) та Група європейських регуляторів 
ядерної безпеки (ENSREG) винесли на розгляд 
представників громадськості та ЗМІ результати 
стрес-тестів АЕС Європейського Союзу, Швей-
царії і України.
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2.7.  Про порушення в�роботі 
ядерних блоків діючих АЕС 
України

Незважаючи на заходи з безпеки АЕС, за-
проваджені після аварії на ЧАЕС у 1986 р. і ви-
конання Комплексної програми модернізації та 
підвищення безпеки енергоблоків АЕС України 
(2002–2005 рр.), кількість надзвичайних ситуа-
цій на станціях залишалася ще досить високою. 
У зв’язку з цим для підвищення рівня безпеки 
на АЕС НАЕК «Енергоатом» була розроблена 
Концепція підвищення безпеки діючих енерго-
блоків атомних електростанцій (2006–2010 рр.), 
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 13.12.2005 № 515-р. 

7 грудня 2010 р. спільним наказом Мінпа-
ливенерго та Держатомрегулювання України 
№ 517/172 введено в дію виконання Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки АЕС України, передбаченої на період до 
2017 р. У рамках завдань цієї програми протягом 
2011 р. було здійснено всебічну оцінку безпеки 
та узгоджено практичне впровадження 28 захо-
дів цієї програми. Події на АЕС «Фукусіма-1» та 
результати стрес-тестів сприяли появі нових да-
них щодо питань безпеки АЕС і швидкому впро-
вадженню додаткових заходів з безпеки АЕС, які 
реалізовувалися в рамках уже оновленої Комп-
лексної (зведеної) програми підвищення без-
пеки енергоблоків АЕС України (2011–2017 рр.), 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 грудня 2011 р. № 1270.

Одним із ключових засобів забезпечення 
безпеки експлуатації АЕС та її подальшого під-
вищення є врахування досвіду експлуатації, 
що передбачає проведення обліку та аналізу 
порушень у роботі АЕС, які дають методологіч-
не підґрунтя для впровадження коригувальних 
заходів і усунення виявлених причин та запобі-
гання повторенню порушень. Порушення в ро-

Рис. 2.12. Кількість порушень у роботі діючих АЕС України 
у 2010–2016 рр.
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Рис. 2.13. Розподіл порушень на майданчиках діючих АЕС України у 2000–2016 рр.

боті енергоблоків АЕС є одним із найважливі-
ших індикаторів рівня експлуатаційної безпеки. 
За даними Держатомрегулювання України на 
рис. 2.12 представлено графіки щодо загальної 
кількості порушень у роботі діючих АЕС Укра-
їни (без врахування ЧАЕС) у період з 2000 до 
2016 р., а на рис. 2.13 представлено розподіл 
кількості цих порушень на майданчиках діючих 
АЕС за період 2000–2016 рр. 
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На рис. 2.14 наведено розподіл кількості по-
рушень у роботі діючих АЕС України, що сталися 
протягом 2000–2016 рр., які класифіковані за Між-
народною шкалою ядерних подій (INES), з якого 
видно, що останніми роками не відбуваються по-
дії, які мають вплив на безпеку. 

На рис. 2.15 зображено внесок кожної групи 
корінних причин у загальну кількість порушень 
у 2000–2016 рр. Традиційно найбільший внесок 
становлять причини, пов’язані з відмовами облад-
нання (86 %). 

2.8. Зняття АЕС з�експлуатації

Життєвий цикл будь-якої реакторної установки 
складається з етапів проектування, будівництва, 
експлуатації та виведення з експлуатації. Після 
того як проектний строк служби вичерпаний, реак-
торна установка повинна бути переведена в ядер-
но-безпечний стан і виведена з експлуатації.

Відповідно до міжнародної практики та реко-
мендацій МАГАТЕ, можливі три стратегії зняття 
з експлуатації окремого ядерного енергоблоку:

• невідкладний демонтаж;
• відкладений демонтаж;
• концепція Entombment (могильника).
Припинення експлуатації може бути здійснене 

й з інших причин — економічних, експлуатаційних, 
технологічних або в результаті аварії.

Зняття установки з експлуатації здійснюється 
відповідно до схваленого регулюючим органом 
проектом зняття з експлуатації, який передбачає 
програму радіаційного захисту, програму пово-
дження з радіоактивними відходами (РАВ), про-
граму забезпечення якості, план заходів на випа-
док радіаційної аварії і план заходів з фізичного 
захисту установки.

Ліцензія на зняття з експлуатації установки пе-
редбачає отримання окремих дозволів на реаліза-
цію кожного етапу зняття установки з експлуатації.

За приблизними оцінками, загальні витрати 
на виведення з експлуатації та демонтаж одного 
ядерного енергоблоку можуть становити від 20 
до 30 % витрат, необхідних для будівництва ново-

го енергоблоку. Суттєвий вплив на витрати чинять 
національні особливості — до них належать об-
сяг необхідних робіт, а також спосіб поводження 
з РАВ. Загальні витрати багато в чому залежать від 
кількості РАВ, методів їх переробки тощо.

Минуло вже 16 років, як відповідно до «Мемо-
рандуму про взаєморозуміння між урядом Укра-
їни і урядами країн “Великої Сімки” та Комісією 
Європейського Співтовариства про закриття Чор-
нобильської АЕС» 15 грудня 2000 р. останній дію-
чий енергоблок № 3 ЧАЕС був зупинений. 

Після остаточної зупинки енергоблоку № 3 
ЧАЕС першою серед вітчизняних АЕС стала на шлях 
зняття з експлуатації. До розташованих на майдан-
чику ЧАЕС ядерних установок та об’єктів, призна-
чених для поводження з РАВ та ядерним паливом, 
що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать:

• 1-й, 2-й та 3-й енергоблоки ЧАЕС;
• сховище відпрацьованого ядерного пали-

ва, яке діє за технологією «мокрого» зберігання 
(СВЯП-1), що введене в експлуатацію у 1986 р. 
з невизначеним проектною документацією термі-
ном його експлуатації;

• тимчасові сховища рідких і твердих РАВ.
Зняттю з експлуатації також підлягають інші 

об’єкти загальностанційного призначення: допо-
міжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ста-
вок-охолоджувач.

На майданчику ЧАЕС також розташований 
зруйнований запроектною аварією енергоблок 
№ 4 (об’єкт «Укриття» з насунутим на нього новим 
ізоляційним об’єктом — спеціальною спорудою 
(конфайментом) у вигляді арки, яку споруджено 
над зруйнованим реактором ЧАЕС). Цей об’єкт за 
статусом є ядерно небезпечним і тимчасовим схо-
вищем неорганізованих радіоактивних відходів. 

Заходи, які запроваджуються на об’єкті «Укрит-
тя», кваліфікуються як перетворення його на еко-
логічно безпечну систему. Діяльність на цьому 
об’єкті регулюється окремою ліцензією — на пра-
во експлуатації об’єкта «Укриття» (Ліцензія Серії ЕО 
№ 000033).

22 березня 2002 р. Державний комітет ядерно-
го регулювання видав ДСП «Чорнобильська АЕС» 
ліцензію на право здійснення діяльності на етапі 
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життєвого циклу «зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС». Термін дії ліцензії був встановле-
ний «до завершення робіт зі зняття з експлуатації 
ядерних установок ДСП «Чорнобильська АЕС».

Ліцензія № ЕО 000040 на зняття з експлуатації 
ЧАЕС є першою ліцензією в Україні, що надає пра-
во експлуатуючій організації провадити комплекс 
робіт та операцій, пов’язаних зі зняттям з експлу-
атації ядерних установок, включаючи роботи, пе-
редбачені етапом припинення експлуатації ядер-
них установок. У ліцензії встановлено вимоги до 
експлуатуючої організації отримувати, в рамках 
цієї ж ліцензії, окремі письмові дозволи Держа-
томрегулювання для кожного наступного етапу 
зняття з експлуатації та на виконання певних ро-
біт чи операцій, які пов’язані з проектуванням, 
будівництвом, введенням в експлуатацію та екс-
плуатацією об’єктів, призначених для поводження 
з радіоактивними відходами, а також з реалізаці-
єю комплексу заходів щодо вивільнення існуючих 
об’єктів від відпрацьованого та свіжого ядерного 
палива, рідких та твердих РАВ, накопичених за пе-
ріод експлуатації ЧАЕС.

Таким чином, Держатомрегулювання врегулю-
вав питання статусу ядерних установок, розміще-
них на майданчику, а видана ліцензія стала своє-
рідною гарантією того, що енергоблоки ЧАЕС не 
будуть вже ніколи експлуатуватися в майбутньому. 

До 2009 р. основним документом держав-
ного рівня, що визначав зміст діяльності зі знят-
тя з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та 
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему, була «Комплексна програма 
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС», за-
тверджена постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 1747 від 29 листопада 2000 р. Згідно із 
зазначеною програмою та умовами ліцензії ЕО 
№ 000040, СВЯП-1 планувалося зняти з експлуа-
тації після перевезення з нього відпрацьованого 
ядерного палива (ВЯП) до сховища ВЯП «сухо-
го» типу (СВЯП-2), яке мало бути побудоване до 
2004 р. (його спорудження продовжується ще й 
зараз — у жовтні 2017 р., і до завершення будів-
ництва ще далеко). 

Беручи до уваги, що для перевезення ВЯП до 
СВЯП-2 знадобиться ~ 8÷9 років, то як мінімум 
ще впродовж 15 років має бути гарантована без-
печна експлуатація СВЯП-1. Враховуючи вищена-
ведене, на Колегії Держатомрегулювання № 13 
від 28.09.2006 р. було прийнято рішення щодо 
вилучення умов, стосовно експлуатації СВЯП-1 
із ліцензії ЕО № 000040 — «зняття з експлуатації 
Чорнобильської АЕС» та надання ДСП ЧАЕС окре-
мої ліцензії на етап життєвого циклу «експлуатація 
ядерної установки СВЯП-1». 

Упродовж 2006–2009 років були розроблені, 
затверджені і введені в дію:

• Програма робіт зі встановлення та обґрун-
тування терміну й умов подальшої експлуатації 
СВЯП-1, якою встановлюються (за результатами 

комплексної оцінки) терміни й умови подальшої 
експлуатації СВЯП-1 (з урахуванням можливої мо-
дернізації);

• Програма зняття з експлуатації блоків ЧАЕС;
• Радіаційно-гігієнічні критерії кінцевого стану 

при знятті з експлуатації ЧАЕС.
Ці документи містять детальний опис запла-

нованої діяльності зі зняття з експлуатації до її 
завершення (до 2064 р.) і встановлюють чисельні 
значення рівнів радіоактивного забруднення май-
данчика ЧАЕС після завершення зняття з експлуа-
тації.

Продовжуються роботи з розроблення «Про-
екту остаточного закриття і консервації (ОЗіК) бло-
ків ЧАЕС». Цей Проект буде основним документом 
для отримання дозволу на початок робіт зі зняття 
з експлуатації ЧАЕС на першому етапі.

Проект містить великий набір документів. Це 9 
окремих проектів, які пов’язані з консервацією 1, 
2 та 3 блоків, комплект документів, що обґрунто-
вують безпеку. Програма реалізації етапу, за якою 
буде здійснюватися діяльність на етапі ОЗіК. Про-
грама є детальним планом робіт на період з 2013 
до 2022 р.

Розробляється «Програма науково-технічного 
супроводження робіт зі зняття з експлуатації ЧАЕС 
та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно 
безпечну систему», виконані роботи з перегляду 
«Інтегрованої програми поводження з радіоактив-
ними відходами ДСП ЧАЕС».

Відповідно до «Загальних положень безпеки 
атомних станцій» НП 306.2.141–2008, до початку 
робіт та операцій зі зняття з експлуатації атомної 
станції (енергоблоку), експлуатуюча організація 
повинна адаптувати до нових умов систему інфор-
маційного забезпечення процесу зняття з експлу-
атації.

У цей час на ДСП ЧАЕС створені та введені в дію:
• База даних КІРО INFODEC;
• База даних інвентаризації РАВ;
• Інтегрована база даних «Укриття» (ІБДУ).
Тривають роботи зі створення та введення 

в експлуатацію:
• Єдиної системи інформаційної підтримки 

зняття з експлуатації;
• Центру візуалізації зняття з експлуатації Чор-

нобильської АЕС.
Що стосується питань зняття з експлуатації ді-

ючих АЕС, то НАЕК «Енергоатом», основна експлу-
атуюча організація (оператор) ядерних установок, 
зараз здійснює підготовчий етап до зняття з екс-
плуатації. Відповідно до Закону України «Про впо-
рядкування питань, пов’язаних із забезпеченням 
ядерної безпеки» від 24 червня 2004 р. № 1868-
IV ДП «НАЕК «Енергоатом», починаючи з 2005 р., 
здійснює накопичення коштів фінансового резер-
ву для фінансування заходів, пов’язаних із припи-
ненням експлуатації і зняттям з експлуатації ядер-
них установок, шляхом відрахування коштів на 
спеціальний рахунок.
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Загальний вигляд Південноукраїнського енергетичного комплексу: 

Ташлицька ГАЕС — на передньому плані, 
Южно-Українська АЕС — на задньому плані
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Управління ядерною енергетикою і промис-
ловістю в Україні побудоване за схемою: вищий 
орган виконавчої влади (Кабінет Міністрів), галу-
зеве міністерство, господарюючі суб’єкти.

З 1991 р. ця система зазнала значних змін. 
До моменту розпаду СРСР на території України 
діяло 5 АЕС (Чорнобильська, Рівненська, Юж-
но-Українська, Запорізька і Хмельницька, які пе-
ребували у віданні Міністерства атомної енергії 
СРСР), а також підприємства паливного комп-
лексу (Східний ГЗК і Придніпровський хімічний 
завод), які перебували у віданні Міністерства 
середнього машинобудування СРСР. В Україні 
будівельно-монтажні організації і заводи буді-
вельної індустрії перебували у складі Міністер-
ства енергетики і електрифікації. До моменту 
розпаду СРСР у віданні різних міністерств пере-
бувало декілька великих проектних інститутів 
і конструкторських організацій енергетичного 
профілю, які розташовувалися в Києві, Харкові, 
Львові, Дніпрі (Дніпропетровську) і Жовтих Во-
дах. 

У результаті організаційних перебудувань усі 
АЕС, Східний ГЗК і Придніпровський хімічний за-
вод увійшли до складу Міністерства енергетики 
й електрифікації України. Міністерству були під-
порядковані й низка інститутів. Будівельно-мон-
тажні організації частково були приватизовані 
або припинили своє існування. Останнє значне 
навантаження на будівельників і монтажників 
випало у 2002–2004 рр. під час добудови і вве-
дення в експлуатацію енергоблоків на Хмель-
ницькій і Рівненській АЕС. Після цього, у зв’язку 
з відсутністю роботи, унікальний за своїми мож-
ливостями «ядерний» будівельно-монтажний 
комплекс був фактично зруйнований. 

На початку 1990-х років, після розпаду СРСР, 
уранове виробництво у величезному комплексі 
Придніпровського хімічного заводу (ПХЗ) було 
призупинене, і завод був розділений на кілька 
підприємств, частина з яких була приватизова-
на, а частина віддалася у відання Міненерго. 
Сам ПХЗ (як юридична особа) був ліквідований. 
Держава в складний перехідний період залиши-
ла новостворені підприємства на майданчику 

колишнього ПХЗ без підтримки, в результаті чого 
більшість унікальних виробництв, зокрема ци-
рконієві, були втрачені. Половина майданчика 
сьогодні, по суті, — це невпорядковане сховище 
радіоактивних і хімічних відходів уранового ви-
робництва з усім комплексом специфічних про-
блем, пов’язаних з охороною здоров’я населен-
ня і захистом навколишнього середовища. 

Уранове виробництво в Україні сьогодні 
збереглося на Східному ГЗК, але говорити про 
якийсь його розвиток проблематично. За на-
явності більш ніж достатнього запасу уранових 
руд Східний ГЗК виробляє уранової сировини 
не більш ніж третини потреб українських АЕС. 
Власних фінансових ресурсів, необхідних для 
розвитку уранового виробництва в країні немає, 
а статус державного підприємства не дозволяє 
Східному ГЗК самостійно залучити необхідні 
для свого розвитку ресурси. З метою створення 
власного паливного виробництва було засно-
вано концерн «Ядерне паливо», до якого зараз 
введено Східний ГЗК. Багаторічні бюрократичні 
перетворення в урановому секторі, відсутність 
достатнього фінансування і кадрові проблеми, 
незважаючи на велику кількість прийнятих про-
грам розвитку, «заморозили» стан Східного ГЗК 
на рівні кінця 80-х років минулого століття. Біль-
ше того, продовжується руйнування виробничої 
бази. Зокрема, практично зруйнували кислотне 
виробництво, без якого важко розглядати довго-
строкові перспективи. Говорити ж про створен-
ня виробництва ядерного палива в Україні сьо-
годні не доводиться через очевидну економічну 
недоцільність такого виробництва. Тим більше, 
що зруйновано цирконієве виробництво, і поки 
не є видимими перспективи його відновлення. 

Проектні інститути частково приватизовані. 
Деякі проектні інститути і конструкторські ор-
ганізації розпалися або ліквідувалися. Ситуація 
значно ускладнилася останніми роками, оскіль-
ки зв’язки з Росією розірвані, а власних замов-
лень на проектування великих об’єктів немає. 
Відсутність масштабних проектних робіт, оче-
видно, призводить до зменшення потенціалу 
цих організацій. 

ІІІ.  Управління ядерною енергетикою 
і промисловістю України
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На цей час у Міністерстві енергетики і ву-
гільної енергетики України функціонує депар-
тамент ядерної енергетики і атомно-промисло-
вого комплексу, у віданні якого перебуває НАЕК 
«Енергоатом», у складі якого — Рівненська, 
Южно-Українська, Запорізька і Хмельницька АЕС 
(на правах відокремлених підрозділів) та інші 
підрозділи. НАЕК «Енергоатом» є оператором 
(ліцензіатом) усіх АЕС України. У віданні департа-
менту також перебувають концерн «Ядерне па-
ливо» із введеним до його складу Східним ГЗК, 
заводом «Смоли», інститутом промтехнології і 
цехом з виробництва гафнію (збережена части-
на цирконієвого виробництва колишнього ПХЗ). 
Крім цього, у віданні департаменту перебува-
ють підприємства фізичного захисту («38-ВТЧ»), 
підприємство «Бар’єр», відповідальне за утри-
мання і дезактивацію територію колишнього 
ПХЗ, а також науково-технічний центр ДНІЦКАР 
(Державний науково-інженерний центр систем 
контролю і аварійного реагування). Чисельність 
департаменту — 20 осіб. 

Сьогодні очікуються чергові глобальні зміни 
в системі державного управління. Запроваджу-
ється нова структура міністерств, орієнтована на 
європейську систему. У новій структурі міністер-
ства буде декілька директоратів, з назв яких за-
раз важко зрозуміти, який з них і які функції буде 
виконувати щодо ядерно-енергетичного комп-
лексу (ЯЕК). Але головним залишається питан-
ня кваліфікованих кадрів у системі державного 
управління, функцій керівних структур і ресурсів, 
якими вони можуть розпоряджатися. 

Протягом уже понад 20 років ведуться дис-
кусії щодо намірів з проведення корпоратизації 
підприємств ЯЕК України. Згідно з черговим пла-
ном очікується, що корпоратизація НАЕК «Енер-
гоатом» розпочнеться в найближчі 1,5–2 роки. 
Як ця діяльність позначиться на схемі управління 
галуззю, говорити складно. Жодних документів 
із цього питання сьогодні немає. Також не вид-
но яких-небудь помітних дій з корпоратизації 
інших підприємств ЯЕК, зокрема значно менших 
за своїми масштабами, ніж НАЕК «Енергоатом». 
Про приватизацію поки взагалі не йдеться. Тому 
й перспективи розвитку ЯЕК не зрозумілі. Екс-
перти вважають, що без корпоратизації і прива-
тизації знайти необхідні засоби для реновації та 
розвитку ЯЕК України практично неможливо. 

Розвиток ЯЕК істотно гальмується і тарифною 
політикою держави. Система регулювання тари-
фів на електроенергію — основний інструмент, 
який визначає політику держави в електроенер-
гетиці, зокрема атомній енергетиці, за відсут-
ності реального ринку електроенергії в країні. 
Тарифна політика демонструє дискримінацію 
відносно атомної енергетики як стратегічну по-
літику держави. Абсолютно неймовірна за сві-
товим досвідом диспропорція (тариф на елек-
троенергію, вироблену АЕС України, в 2,5–3 рази 
нижче від тарифу на виробництво електроенер-
гії класичними тепловими електростанціями) 
однозначно вказує, що ця політика проводить-
ся в інтересах «класичної теплової енергетики» 
України, яка в основному приватизована. В ЯЕК 
немає власних засобів на реновацію, розвиток і 
підвищення безпеки. 

Чинні тарифи на електроенергію, вироблену 
АЕС, не покривають багато з витрат, передбаче-
них законами України. По суті, вся діяльність із 
гарантування безпеки АЕС і продовження тер-
мінів експлуатації енергоблоків здійснюється за 
рахунок кредитів. НАЕК «Енергоатом» фактично 
знекровлений, що створює істотні ризики для 
його майбутнього. 

Численні заходи, які вживаються вже понад 
10 років з будівництва двох нових енергобло-
ків на Хмельницькій АЕС, — швидше імітація, 
ніж обґрунтована діяльність. Варто зазначити, 
що споживання електроенергії в Україні сьогод-
ні становить менше 2/3 від рівня споживання 
у 1990 р., і, судячи з темпів розвитку економіки, 
потреба в електроенергії не скоро вийде на ці 
показники. Коефіцієнт використання встановле-
ної потужності (КВВП) АЕС України сьогодні май-
же на 20 % менший, ніж досягнутий у практиці 
світової ядерної енергетики. Підвищення КВВП 
до світових показників еквівалентно введенню 
в експлуатацію 2000 МВт нових потужностей. 

Експерти вважають, що розглядати структу-
ру управління і перспективи ЯЕК України поза 
зв’язком із паливно-енергетичним комплексом 
країни в цілому —безперспективно. Оновле-
на стратегія розвитку паливно-енергетичного 
комплексу до 2035 р. не наповнена конкрет-
ним практичним змістом і, швидше за все, 
може сьогодні розглядатися лише як протокол 
про наміри.
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Рівненська АЕС
www.energoatom.kiev.ua



36 Хмельницька АЕС
Автор: VargaA, власна робота, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3606273
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Енергетична стратегія України на період до 
2035 року «Безпека, енергоефективність, конку-
рентоспроможність» (далі – Стратегія), затвер-
джена розпорядженням від 18 серпня 2017 р. 
№ 605-р1, визначила стратегічні орієнтири роз-
витку паливно-енергетичного комплексу України 
на період до 2035 р. Важливу роль у реалізації 
Стратегії продовжує відігравати ядерна енергети-
ка. Це зумовлено тим, що Україна розглядає атом-
ну енергетику як одне з найбільш економічно 
ефективних низьковуглецевих джерел енергії. 

Відповідно до Стратегії подальший розвиток 
ядерного енергетичного сектора на період до 
2035 р. прогнозується, виходячи з того, що част-
ка атомної генерації в загальному обсязі вироб-
ництва електроенергії зростатиме. А це означає, 
що реалізація проектів у галузі ядерної енерге-
тики залишається актуальним завданням. 

4.1.  Національне законодавство 
в�галузі ядерної енергетики

Законодавство в галузі ядерної енергетики 
поділяється на горизонтальне законодавство 
у сфері екологічної безпеки та контролю, місто-
будування та спеціальне ядерне законодавство. 
Дотримання балансу між інтересами охорони до-
вкілля, які є суспільно значущими2, та інтересами 
конкретного ядерного підприємства чи установи, 
які поряд із забезпеченням людей електроенергі-
єю та теплом, все ж таки мають на меті отримання 
прибутку, є ключовим питанням під час реалізації 
проектів у ядерній галузі. Вивчення та попере-
дження потенційних ризиків таких проектів — це 
вимоги міжнародного законодавства.

1 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
2  http://www.vkksu.gov.ua/vkksu_announcer/vkksu_announcer_2017_1.pdf Козловська Л. Застосування норм Конституції України в судово-

му захисті права власності українського народу.— С. 8.
3  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv/print1494074786673867
4  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12

4.1.1.  Горизонтальне екологічне 
законодавство

Основний Закон України3 у статті 16 визначає, 
що забезпечення екологічної безпеки і підтри-
мання екологічної рівноваги на території Укра-
їни, подолання наслідків Чорнобильської ката-
строфи — катастрофи планетарного масштабу, 
збереження генофонду українського народу 
є обов’язком держави.

У статті 92 Конституції України вказано, що 
лише законами України визначаються основи 
соціального захисту, охорони здоров’я, еколо-
гічної безпеки, а також використання природних 
ресурсів, організації та експлуатації енергосис-
тем.

Закон України «Про охорону навколишньо-
го природного середовища»4 у статті 50 дета-
лізує, що екологічна безпека — це такий стан 
навколишнього природного середовища, при 
якому забезпечується запобігання погіршенню 
екологічної обстановки та виникненню небезпе-
ки для здоров’я людей. 

Відповідно до статті 51 цього закону вста-
новлюються загальні вимоги до проектування, 
розміщення, будівництва, введення в дію но-
вих і реконструкції діючих підприємств, спо-
руд та інших об’єктів, удосконалення наявних і 
впровадження нових технологічних процесів та 
устаткування, а також у процесі експлуатації цих 
об’єктів гарантується екологічна безпека людей, 
раціональне використання природних ресурсів, 
додержання нормативів шкідливих впливів на 
навколишнє природне середовище. При цьому 
повинні передбачатися вловлювання, утиліза-
ція, знешкодження шкідливих речовин та відхо-

IV.  Українське та міжнародне законодавство 
в реалізації проектів у галузі 
ядерної енергетики в Україні
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дів або повна їх ліквідація, виконання інших ви-
мог щодо охорони навколишнього природного 
середовища і здоров’я людей.

Забороняється введення в дію підприємств, 
споруд та інших об’єктів, на яких не забезпечено 
в повному обсязі додержання всіх екологічних 
вимог і виконання заходів, передбачених у про-
ектах на будівництво та реконструкцію (розши-
рення та технічне переоснащення).

Звичайно, законодавець подбав також про 
запобігання виникненню аварій шляхом враху-
вання можливості попередження настання та-
ких аварій ще на стадії проектування.

Крім того, у статті 66 цього закону міститься 
норма, відповідно до якої центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику з промислової безпеки (Державна служба 
України з питань праці5), і центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політи-
ку у сфері безпеки використання ядерної енер-
гії (Державна інспекція ядерного регулювання 
України6), спільно з центральним органом ви-
конавчої влади, що реалізує державну політику 
зі здійснення державного нагляду (контролю) 
у сфері охорони навколишнього природного се-
редовища, раціонального використання, відтво-
рення й охорони природних ресурсів (Державна 
екологічна інспекція України)7, повинні систе-
матично проводити перевірки стану екологічно 
небезпечних об’єктів та виконання відповідних 
заходів і вимог щодо їх безпечної експлуатації. 
Фактично цією нормою закладені підвалини для 
здійснення нагляду за екологічно шкідливою ді-
яльністю.

23 травня 2017 р. Верховна Рада України 
проголосувала за закон «Про оцінку впливу 
на довкілля».8 Цей закон встановлює правові 
та організаційні засади оцінки впливу на довкіл-
ля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, 
гарантування екологічної безпеки, охорони до-
вкілля, раціонального використання і відтво-
рення природних ресурсів, у процесі ухвалення 
рішень про провадження господарської діяль-
ності, яка може мати значний вплив на довкілля, 
з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів.

Відповідно до статті 3 цього закону здійснен-
ня оцінки впливу на довкілля є обов’язковим 
у процесі ухвалення рішень про провадження 
планованої діяльності для атомних електро-
станцій та інших ядерних реакторів, включаючи 
будівництво, виведення (зняття) з експлуатації 
таких електростанцій або реакторів (крім до-

5 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%B
6 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/363-2014-%D0%BF
7 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D0%BF
8 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
9 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
10 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_b99/paran2#n2

слідницьких установок для виробництва і кон-
версії ядерного палива та сировини для одер-
жання вторинного ядерного палива, матеріалів, 
що діляться та відтворюються, потужність яких 
не перевищує 1 кіловат постійного теплового 
навантаження), а також установки для виробни-
цтва або збагачення ядерного палива, установки 
для переробки відпрацьованого ядерного па-
лива та високоактивних відходів, установки для 
захоронення радіоактивних відходів, зберігання 
(понад 10 років) чи переробки відпрацьовано-
го ядерного палива або радіоактивних відходів 
поза межами місця їх утворення.

Стратегічній екологічній оцінці повинні підля-
гати стратегії, плани, схеми, містобудівна доку-
ментація, загальнодержавні програми, державні 
цільові програми та інші програми й програмні 
документи, зокрема зміни до них, які розробля-
ються та/або підлягають затвердженню органом 
державної влади, органом місцевого самовря-
дування та стосуються об’єктів і видів діяльності, 
щодо яких законодавством передбачено здійс-
нення процедури оцінки впливу на довкілля, 
що визначено Законом України «Про оцінку 
впливу на довкілля»9, який був проголосований 
у першому читанні 23 травня 2017 р., та Протоко-
лом про стратегічну екологічну оцінку до Конвен-
ції про оцінку впливу на навколишнє середовище 
у транскордонному контексті, який ратифіковано 
Законом № 562-VIII від 01.07.2015 р.10 

Таким чином, стратегічній екологічній оцінці 
повинні підлягати стратегії, плани, схеми, місто-
будівна документація, загальнодержавні про-
грами, державні цільові програми, які передба-
чають реалізацію таких об’єктів:

– атомні електростанції та інші ядерні реак-
тори (за винятком дослідних установок для ви-
робництва та переробки матеріалів, що діляться 
та відтворюються, максимальна потужність яких 
не перевищує 1 кіловат постійного теплового 
навантаження);

– установки, призначені виключно для ви-
робництва чи збагачення ядерного палива, ре-
генерації опроміненого ядерного палива або 
для збирання, видалення та переробки радіоак-
тивних відходів;

– установки, для виробництва чи збагачення 
ядерного палива; для обробки опроміненого 
ядерного палива; для остаточного вилучення 
опроміненого ядерного палива; виключно для 
остаточного видалення радіоактивних відходів; 
виключно для зберігання (запланованого на 
період понад 10 років) опроміненого ядерного 
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палива в інших місцях за межами території про-
мислового об’єкта, або для переробки та збері-
гання радіоактивних відходів.

Отже, якщо вести мову про горизонтальне 
законодавство, то воно врегульовує питання 
оцінки ризиків від планової діяльності в галузі 
ядерної енергетики та формує основи для без-
пеки такої діяльності.

4.1.2. Спеціальне ядерне законодавство

Закон України «Про використання ядер-
ної енергії та радіаційну безпеку»11 поряд із 
декларуванням пріоритету безпеки людини та 
навколишнього природного середовища, прав і 
обов’язків громадян у сфері використання ядер-
ної енергії, регулює діяльність, пов’язану з ви-
користанням ядерних установок та джерел іоні-
зуючого випромінювання і встановлює правові 
основи міжнародних зобов’язань України щодо 
використання ядерної енергії.

Цей Закон поширюється на всі види діяльно-
сті у сфері використання ядерної енергії, вклю-
чаючи розміщення, проектування, споруджен-
ня, введення в експлуатацію, експлуатацію та 
зняття з експлуатації ядерних установок, джерел 
іонізуючого випромінювання; проведення робіт 
та надання послуг, які впливають на безпеку під 
час використання ядерної енергії; поводження 
з ядерними матеріалами та джерелами іонізу-
ючого випромінювання, зокрема при розвідці 
та видобуванні корисних копалин, які містять ці 
матеріали та речовини; проведення наукових 
досліджень з використанням ядерних устано-
вок, джерел іонізуючого випромінювання, ядер-
них матеріалів; управління у сфері використання 
ядерної енергії; державне регулювання безпеки 
під час використання ядерної енергії; фізичний 
захист ядерних установок, ядерних матеріалів, 
об’єктів, призначених для поводження з радіо-
активними відходами, інших джерел іонізуючо-
го випромінювання; державний облік ядерних 
матеріалів та джерел іонізуючого випроміню-
вання; державний контроль за радіаційною об-
становкою на території України; підготовку ка-
дрів для діяльності, пов’язаної з використанням 
ядерної енергії; міжнародне співробітництво 
та забезпечення дотримання міжнародних зо-
бов’язань України у сфері використання ядерної 
енергії.

Цей закон встановлює порядок ухвалення 
рішень щодо розміщення ядерних установок 
і об’єктів, призначених для поводження з ра-
діоактивними відходами, та пропозиції щодо 
розміщення ядерних установок і об’єктів, при-
значених для поводження з радіоактивними 
відходами. Такі пропозиції до Кабінету Міністрів 
України мають право вносити органи державної 

11  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80/conv/print1494074786673867

влади й органи місцевого самоврядування, а та-
кож окремі юридичні та фізичні особи.

Відповідно до Закону України «Про регу-
лювання містобудівної діяльності» (стаття 31) 
проектна документація на будівництво ядерних 
об’єктів повинна проходити державну експерти-
зу та процедуру оцінки впливу на довкілля. Нага-
дуємо, що, починаючи з 18 грудня 2017 р., така 
процедура відбуватиметься відповідно до Зако-
ну України «Про оцінку впливу на довкілля».

Закон України «Про порядок прийняття 
рішень про розміщення, проектування, бу-
дівництво ядерних установок і об’єктів, при-
значених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне зна-
чення» установлює загальні правові засади ух-
валення рішень про розміщення, проектування, 
будівництво ядерних установок і об’єктів, при-
значених для поводження з радіоактивними від-
ходами, які мають загальнодержавне значення. 

Стаття 2 цього закону, відповідно до статті 92 
Конституції України, визначає, що рішення про 
розміщення, проектування, будівництво ядер-
них установок і об’єктів, призначених для пово-
дження з радіоактивними відходами, які мають 
загальнодержавне значення, приймаються Вер-
ховною Радою України шляхом ухвалення відпо-
відного закону, за поданням Кабінету Міністрів 
України та за погодженням із місцевими органа-
ми виконавчої влади й органами місцевого са-
моврядування. 

До проекту закону про розміщення, проек-
тування та будівництво ядерної установки або 
об’єкта, призначеного для поводження з ра-
діоактивними відходами, які мають загально-
державне значення, додаються: техніко-еконо-
мічне обґрунтування створення такої ядерної 
установки або об’єкта, призначеного для пово-
дження з радіоактивними відходами, та вибору 
запропонованого майданчика для їх розміщен-
ня; висновок державної екологічної експерти-
зи; результати консультативного референдуму 
стосовно розміщення ядерної установки або 
об’єкта, призначеного для поводження з радіо-
активними відходами, якщо він проводився в ад-
міністративно-територіальних одиницях, або рі-
шення центрального органа виконавчої влади, 
до компетенції якого належить питання право-
вого режиму території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи, в разі їх розміщення у зоні відчуження 
та безумовного (обов’язкового) відселення, звіт 
щодо заходів з інформування суміжних держав 
про можливий вплив у транскордонному кон-
тексті відповідно до закону; інші документи, 
якщо це передбачено законом. 

Враховуючи Протокол про стратегічну еко-
логічну оцінку, ратифікований Україною, та про-



40

ект закону «Про стратегічну екологічну оцінку», 
ухвалення ВРУ закону про розміщення, проекту-
вання, будівництво ядерної установки або об’єк-
та, призначеного для поводження з радіоактив-
ними відходами підпадає під категорію «Плани 
та програми» та підлягає обов’язковій «Страте-
гічній екологічній оцінці», яка передбачає оцін-
ку ймовірних екологічних наслідків, зокрема 
пов’язаних зі здоров’ям населення, яка поєднує 
визначення обсягу дослідження (екологічної 
доповіді), його підготовки, забезпечення участі 
громадськості й консультацій, а також урахуван-
ня в плані чи програмі положень екологічної до-
повіді та результатів участі громадськості й кон-
сультацій.

Рішення щодо продовження терміну експлу-
атації діючих ядерних установок і об’єктів, при-
значених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне значен-
ня, а також рішення щодо розширення діючих 
ядерних установок і об’єктів також неможливо 
реалізувати без стратегічної екологічної оцін-
ки, оскільки її прийняття означає внесення змін 
у попередні стратегічні оцінки. Наприклад, якщо 
розрахунки проводилися для 30-річного термі-
ну експлуатації енергоблоку АЕС, то, звичайно, 
через 30 років вони суттєво відрізнятимуться. 
Отже, застосовувати їх автоматично, без нової 
оцінки впливу на довкілля не доцільно, оскільки 
за таких умов не можна буде гарантувати еколо-
гічну безпеку та захист здоров’я.

До важливих законів у галузі ядерної енерге-
тики належать: 

• Закон України «Про дозвільну діяльність 
у сфері використання ядерної енергії»; 

• Закон України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами»; 

• Закон України «Про захист людини від 
впливу іонізуючого випромінювання»;

• Закон України «Про фізичний захист ядер-
них установок, ядерних матеріалів, радіоактив-
них відходів, інших джерел іонізуючого випромі-
нювання»; 

• Закон України «Про цивільну відповідаль-
ність за ядерну шкоду та її фінансове забезпе-
чення»; 

• Закон України «Про впорядкування питань, 
пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки».

12  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/print1476806288804539
13 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_272 
14  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_023/page
15 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_024
16 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_335
17 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_006

4.2. Міжнародне законодавство

Що стосується міжнародного законодавства, 
то окреме місце слід відвести Угоді про асоціа-
цію12, яка передбачає співпрацю в галузі ядерної 
енергетики зокрема через імплементацію трьох 
директив:

• № 96/29/Євратом, що встановлює основні 
стандарти безпеки для захисту здоров’я праців-
ників та населення від іонізуючого випроміню-
вання; 

• № 2006/117/Євратом про нагляд та кон-
троль за перевезенням радіоактивних відходів 
та відпрацьованого ядерного палива;

• № 2003/122/Євратом про контроль за ви-
сокоактивними законсервованими та покинути-
ми радіоактивними джерелами. 

У червні 2017 р. Євратом ратифікував Угоду 
про асоціацію між Україною та ЄС, а це означає 
здійснення спільних проектів у ядерній енерге-
тиці, зокрема наукових.

Крім уже згаданих міжнародних актів, Украї-
на ратифікувала:

1) Конвенцію про оцінку впливу на навколиш-
нє середовище в транскордонному контексті13; 

2) Конвенцію про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

3) Конвенцію про ядерну безпеку14;
4) Конвенцію про фізичний захист ядерного 

матеріалу та ядерних установок15;
5) Об’єднану конвенцію про безпеку пово-

дження з відпрацьованим паливом та про без-
пеку поводження з радіоактивними відходами16;

6) Віденську конвенцію про цивільну відпові-
дальність за ядерну шкоду17;

7) Конвенцію про оперативне оповіщення 
про ядерну аварію; 

8) Конвенцію про допомогу в разі ядерної 
аварії або радіаційної аварійної ситуації; 

9) Договір про нерозповсюдження ядерної 
зброї від 1 липня 1968 р. 

Окремо слід згадати про угоди з міжнарод-
ними організаціями: 

1) Угода між Україною та Міжнародним агент-
ством з атомної енергії про застосування гаран-
тій у зв’язку з Договором про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї;
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2) Додатковий протокол до Угоди між Украї-
ною та Міжнародним агентством з атомної енер-
гії про застосування гарантій у зв’язку з Догово-
ром про нерозповсюдження ядерної зброї18;

3) Меморандум про порозуміння між Укра-
їною та Комісією Європейських Співтовариств 
з питань виконання програм технічної допомоги 
у сфері ядерної безпеки19;

4) Рамкова угода між Україною та Європей-
ським банком реконструкції та розвитку стосов-
но діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» 
в Україні20;

18 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/951_002
19 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_758
20  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996_004
21 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/985_018

5) Угода про грант (Проект ядерної безпеки 
Чорнобильської АЕС) між Європейським банком 
реконструкції та розвитку (як розпорядником 
коштів гранту з Рахунка ядерної безпеки), Кабі-
нетом Міністрів України та Державним коміте-
том ядерного регулювання України (як одержу-
вачем)21.

Крім того, існують ще міжнародні угоди про 
перевезення ядерних матеріалів, двосторонні 
міжурядові угоди, двосторонні міжвідомчі уго-
ди, домовленості.

Южно-Українська АЕС
www.sunpp.mk.ua



42 Стела — символ Хмельницької АЕС
Автор: Сергій С., власна робота, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15199022
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Ретроспектива становлення та розвитку 
атомної галузі в незалежній Україні демонструє 
відсутність об’єктивного та стратегічного підходу 
до визначення політики за цим напрямом. Пев-
ною мірою це обумовлено історичною пам’ят-
тю, пов’язаною з аварією на четвертому енерго-
блоці Чорнобильської АЕС, яка супроводжується 
підвищеною соціально-політичною увагою, а 
в окремих випадках і спекуляціями зацікавлених 
сторін. Саме цей фактор став причиною введе-
ного мораторію в 1990 р. на будівництво нових 
атомних електростанцій на території Української 
РСР, результатом чого є недобудовані енергоб-
локи № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, а також зу-
пинене будівництво Кримської АЕС тощо. Крім 
того, тінь наслідків аварії стала тягарем для будь-
яких нових ініціатив щодо розвитку атомно-про-
мислового сектора, а наявні галузеві проблеми 
викликають у широкої громадськості більше 
протесту, аніж підтримки до вирішення. 

Саме тому на сьогодні в Україні немає чіт-
кого розуміння щодо стратегічних орієнтирів 
для атомної галузі, а вирішення системних ви-
кликів відкладається, що негативно впливає 
на нинішній стан цього сектора енергетики та 
перспективи його розвитку. Винятком не стала і 
новоприйнята Енергетична стратегія України на 
період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність» (далі — Стратегія). 
Документ хоч і формально відводить сектору 
атомної енергетики одну з найважливіших пози-
цій у майбутньому енергозабезпеченні України, 
але не визначає багатьох конкретних орієнтирів 
подальшого розвитку атомного сектора країни. 

Так, для прикладу, відповідно до Страте-
гії, атомна енергетика визначена як важливий і 
економічно ефективний напрям декарбонізації 
енергетики й економіки в цілому1, передбача-

1 Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" //mpe.kmu.gov.ua/
minugol/doccatalog/document?id=245239554
2 Там само
3 Там само

ється зростання частки атомної енергетики в су-
купному обсязі виробництва електроенергії2, 
позиція України щодо розвитку атомної енерге-
тики визначена як незмінна. Згідно з наведеними 
в стратегії прогнозами частка атомної енергетики 
забезпечуватиме 29,3 % загального первинно-
го постачання енергії в Україну у 2020 р. (порів-
няно з 25,5 % у 2015 р.), 32,2 % у 2025 р., 29,7 % 
у 2030 р. та 25 % у 2035 р., а загальний обсяг ви-
робництва електроенергії блоками АЕС зростати-
ме впродовж часового горизонту стратегії. Попри 
це, аналіз документа засвідчує відсутність широ-
кого переліку стратегічних орієнтирів розвитку 
атомної енергетики, а ті, які сформульовані, є ок-
ресленими не достатньо чітко.

Водночас Стратегією передбачено розробку 
двох інших документів, які більш детально ви-
значать майбутнє атомно-промислового комп-
лексу і, ймовірно, дадуть відповіді на питання, 
не розкриті в Стратегії. Крім цього, слід розуміти, 
що на реалізацію положень документа передба-
чається розроблення планів реалізації для трьох 
періодів дії Стратегії (до 2020 р., після 2020 р. 
та до 2025 р., до 2035 р.), які, очевидно, перед-
бачатимуть переліки конкретних орієнтирів 
розвитку сектора протягом цих періодів. Таким 
чином, у нинішній редакції Стратегія не дає бага-
тьох конкретних відповідей стосовно ролі атом-
но-промислового сектора в системі енергетики 
України, які, можливо, будуть покритими інши-
ми документами стратегічного характеру. 

Протягом першого терміну дії Стратегії (до 
2020 р.), з огляду на ймовірний дефіцит генеру-
ючих потужностей, визначено доцільність про-
довження терміну експлуатації 6 ГВт3 атомних 
електростанцій. Саме протягом цього періоду 
передбачено прийняття рішення та планів дій 
стосовно заміщення потужностей АЕС, які будуть 

V.  Атомна енергетика в енергетичній стратегії 
України (на період до 2035 року)
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виводитися після 2025 р.4, а також використову-
ваних технологій атомної генерації після 2030 р.5 
При цьому не є чітко зрозумілою позиція стосов-
но тих потужностей, які згідно з чинними сьо-
годні планами та умовами використання мають 
бути виведеними з експлуатації до 2025 р. Про-
тягом цього ж періоду передбачається прийнят-
тя довготермінової Програми розвитку атомної 
енергетики України6. 

В описуваний період передбачено реалізацію 
програм з підвищення коефіцієнта використан-
ня встановлених потужностей АЕС7. При цьому 
незрозумілими є цільові рівні та можливі поро-
гові значення, адже сьогодні цей показник — 
фактично рекордний. Так, для прикладу за пер-
ший квартал 2017 р. коефіцієнт використання 
встановлених потужностей становив 79,6 %, що 
є рекордним за щонайменше останніх 10 років. 

До 2020 р. згідно зі Стратегією передбачаєть-
ся визначення основних питань забезпечення 
АЕС паливом. Серед задач на цей період визна-
чено8: продовження диверсифікації постачань 
палива, створення передумов нарощення мож-
ливостей видобутку урану, вивчення доцільності 
та можливостей будівництва в Україні потужнос-
тей з фабрикації ядерного палива, створення за-
пасу уранового концентрату. До 2020 р. включно 
передбачається, що частка одного постачальни-
ка на ринку ядерного палива не перевищувати-
ме 70 %, а після 2020 р. — не перевищуватиме 
60 %. 

Протягом періоду до 2020 р. передбачено за-
вершити будівництво сховищ відпрацьованого 
ядерного палива та високорадіоактивних відхо-
дів його переробки9, розробити Концепцію по-
водження з відпрацьованим ядерним паливом 
АЕС України10.

Протягом другого періоду реалізації Стра-
тегії (до 2025 р.) у сфері атомної енергетики ос-
новними задачами визначено перегляд термінів 
продовження експлуатації діючих енергобло-
ків, введення в експлуатацію 1 ГВт потужностей 
атомної генерації та проектування і будівництво 
нових блоків відповідно до згаданої вище Про-
грами розвитку атомної енергетики України11.

Протягом третього періоду реалізації Стра-
тегії (до 2035 р.) не передбачено конкретних 
кроків у сфері розвитку атомної енергетики (за 
винятком того, що сектор розвиватиметься, як 
це зрозуміло із кроків попередніх періодів).

4 Енергетична стратегія України на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" //mpe.kmu.gov.ua/
minugol/doccatalog/document?id=245239554
5 Там само
6 Там само
7 Там само
8 Там само
9 Там само
10 Там само
11 Там само

Таким чином, Стратегія лише в загальних 
рисах окреслює подальший розвиток атом-
ної енергетики як стратегічно важливий для 
України, але не визначає конкретних рішень. 
Стратегія передбачає плани щодо розроблен-
ня та прийняття переліку документів, які ви-
значають подальшу долю атомної енергетики, 
але безпосередньо документ дає зовсім мало 
конкретних рішень та дороговказів у цій сфері. 
У такому контексті важливо відзначити, що по-
передня редакція Енергетичної стратегії Укра-
їни до 2035 р., яка обговорювалася на почат-
ку 2017 р., але не була прийнятою (внаслідок 
чого було розроблено новий варіант, який і був 
затвердженим і є чинним на сьогодні), знач-
но детальніше окреслювала перелік кроків та 
заходів стосовно подальшого розвитку атом-
но-промислового комплексу України. Згаданий 
варіант енергетичної стратегії визначав кон-
кретні кроки, наприклад:

• граничні терміни з продовження терміну 
експлуатації енергоблоків українських АЕС; 

• цільові рівні підвищення коефіцієнтів вико-
ристання встановленої потужності АЕС; 

• започаткування процесів залучення ін-
вестицій для завершення будівництва блоків 
Хмельницької АЕС;

• розбудову електричних мереж для розбло-
кування «замкнених» потужностей АЕС;

• розробку можливостей побудови енерге-
тичного моста з Хмельницької АЕС до Польщі та 
синхронізація із ENTSO-E; кошти, отримувані від 
продажу електроенергії за цим проектом, було 
передбачено спрямувати на фінансування добу-
дови третього блоку Хмельницької АЕС. 

З точки зору окреслення перспектив роз-
витку атомної енергетики, попередній варіант 
стратегії був більш детальним, аніж прийнята 
енергетична стратегія. Чинна Стратегія фактич-
но відкладає більш конкретні рішення (зокре-
ма, можливо й ті, які були в попередній редак-
ції стратегії) стосовно атомної енергетики до 
прийняття інших стратегічних документів. Проте 
відкладення та надмірне покладання на інші до-
кументи стратегічного характеру може вилитися 
в затягування імплементації відповідних рішень, 
а відповідно й забезпечення енергетичних по-
треб країни в майбутньому. Крім цього, виходя-
чи з попереднього українського досвіду страте-
гування та дотримання виконання стратегічних 
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орієнтирів (зокрема й у енергетичній сфері), 
закріплення цілей у стратегіях чи програмах ще 
не гарантує повного дотримання таких планів. 
Зокрема, попередня енергетична стратегія та 
галузеві програми у сфері енергетики в більшій 
частині не були реалізовані, а цільові показники 
не були дотримані. 

На сьогоднішній момент у чинній системі 
державних стратегічних документів у сфері ви-
значення розвитку атомної електроенергети-
ки, в тому числі із вказуванням новоприйнятої 
енергетичної стратегії, без відповіді залишаєть-
ся низка важливих питань щодо майбутнього 
атомно-промислового комплексу. Серед важли-
вих актуальних питань, які сьогодні залишаються 
без відповіді:

• підходи до зміни тарифоутворення для за-
безпечення підвищення прибутковості атомної 
генерації;

• невизначеність резервів та напрямів фінан-
сування подальших кроків з розвитку атомного 
сектора, які передбачені Стратегією (насампе-
ред, продовження терміну експлуатації діючих 
та будівництво нових атомних енергоблоків).

Резюме

Незважаючи на вкрай важливу роль атом-
ного сектора в системі енергетики України, но-
воприйнята Енергетична стратегія на період до 
2035 р. «Безпека, енергоефективність, конку-
рентоспроможність» не визначає значної кіль-
кості важливих конкретних цілей та орієнтирів 
розвитку атомно-промислового сектора. Стра-
тегія передбачає, що атомній енергетиці буде 
відведено, як і раніше, важливу роль, а її част-
ка в загальному обсязі генерації електроенер-
гії зростатиме. При цьому сам документ не дає 
відповідей на низку питань розвитку системи 
енергогенераційних потужностей, будівництва 
потужностей з виробництва свіжого, переробки 
та складування відпрацьованого палива. Страте-
гія відсилає вирішення цих питань до інших до-
кументів стратегічного характеру, які передба-
чається прийняти в майбутньому. Таким чином, 
нова редакція енергетичної стратегії сприяє зво-
ліканню щодо вирішення важливих питань, які 
безпосередньо визначатимуть майбутнє атом-
но-промислового комплексу України. 

Запорізька АЕС
www.energoatom.kiev.ua
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Автор: Дьяков В.Л., власна робота, 
CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9944353
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6.1.  Історія і структура уранового 
виробництва

Частка вироблення енергії на АЕС у балансі 
української енергосистеми стабільно перевищує 
50 %. За запасами урану Україна посідає одне 
з перших місць у Європі. Крім цього, на території 
України наявний ресурс цирконієвих руд та нала-
годжено виробництво циркофнієвого циклу. Всі 
ці фактори неодноразового викликали бажання 
розвивати в Україні власний ядерно-паливний 
цикл. На початку 90-х навіть розглядався варіант 
створення повністю закритого паливного циклу. 
Були й інші варіанти, наприклад, з переходом на 
канадські реактори CANDU, які могли використо-
вувати незбагачений уран.

За період з 2000 до 2017 р. рівень забезпе-
чення власним концентратом збільшився тільки 
на 8 %  — з 32 до 40 %. Сьогодні виготовляється 

VI. Уранове виробництво в Україні

Рис. 6.1. Структура ядерно-паливного циклу 

близько 1000 тонн оксиду урану, приріст щоріч-
ного видобутку склав всього близько 200 тонн, 
у той час як для підтримання теперішнього ви-
робництва електроенергії АЕС (85 млрд кВт·год) 
необхідно близько 2480 тонн оксиду урану.

Однак майже за чверть століття існування 
програм (перші з них розроблялися в 1995 р.) 
сьогодні спостерігаємо вкрай скромний резуль-
тат. Не вдалося вирішити навіть найпростіше 
технологічне завдання — забезпечення атомної 
галузі оксидом урану.

Основною причиною такої ситуації стали го-
стра нестача ресурсів на розвиток, а також про-
блема низької якості запасів урану, наявних на 
території України.

За оцінками МАГАТЕ, станом на 1.01.2015 р. 
у ціновій категорії нижче 130 доларів США за 
кілограм, розвідані запаси урану в Україні оці-
нюються близько 117,7 тис. тонн, підтвердже-

Гірничо-переробне 
виробництво

830 т урану в рік

Конверсія 
урану

2400 т урану в рік

Розділове 
виробництво

1,5 млн ОРР в рік

Виробництво 
ядерного палива

375 т урану в рік

ТВЗ — тепловиділяючі збірки
ВЯП — відпрацьоване ядерне паливо

Добування 
уранової 

руди

Переробка 
природного 

урану
Виробництво 

UF4
Збагачення 

UF4, за U235
Виробництво 

порошку 
UО2

Виробництво 
таблеток

Збірка 
твелів 
і ТВЗ

Добування 
цирконієвої 

руди

Виробництво 
цирконієвого 
концентрату

Виробництво 
цирконієвого 

сплаву

Виробництво 
трубної заго-

товки

Виробництво 
цирконієвого 

прокату

Виробництво
 цирконієвих 

комплектуючих ТВЗ

Виробництво 
нержавіючих ком-

плектуючих ТВЗ

Сховище 
ВЯП

Басейн 
витримки 

ВЯП ВЯП
АЕС 

України

Енергія 
90 млрд кВт·год

Виробництва, які створюються в Україні

Послуги зарубіжних компаній



48

48475

ні — 84,8 тис. тонн. Із зазначених запасів тільки 
близько половини мають собівартість нижче 80 
доларів/кілограм. При цьому більшість із цих за-
пасів — на нерозроблюваних родовищах. 

6.2. Характеристики родовищ
Видобуток урану в країні здійснює держав-

не підприємство «Східний гірничо-збагачуваль-
ний комбінат» (м. Жовті Води, Дніпропетров-
ська обл.), що входить до державного концерну 
«Ядерне паливо». Це єдине підприємство Укра-
їни з видобутку та перероблення уранової руди.

На сьогодні Україна має у своєму розпоря-
дженні три шахти (Інгульську, Смолінську та Но-
вокостянтинівську), які розробляють чотири ро-
довища (Інгульська шахта працює на двох із них 
одночасно). 

Гідрометалургійний завод СхідГЗК у Жовтих 
Водах займається переробкою руди в оксид ура-
ну, який потім направляється в Росію для його 
збагачення та виготовлення тепловиділяючих 
збірок для українських АЕС.

Основними завданнями концерну «Ядерне 
паливо», створеного у 2008 р., було збільшення 
випуску урану, заснування заводу з виробництва 
ядерного палива і налагодження виробництва 
цирконію. Сьогодні з усіх трьох завдань реалізу-
ється тільки видобуток урану (97 % обороту кон-
церну) і невелике виробництво гафнію (близько 
12 тонн на рік).

За даними Держслужби геології та надр 
України, в країні налічується 46 родовищ урану, 
в тому числі 22 — із запасами промислового рів-
ня. Кадастром промислових уранових родовищ 
в Україні визначено 53 ділянки залягання ура-
нових руд з різним ступенем розвідки й оцінок. 
Уран залягає в основному в гранітних пластах 
Українського кристалічного щита.

За геологічними умовами, на 36 ділянках за-
лягання уранових руд є можливість розробляти 
родовища традиційним підземним способом, 
на 13 ділянках — із застосуванням технології під-
земного вилуговування, і 4 ділянки вже відпра-
цьовані. Запаси руд враховані на глибинах від 50 
до 1300 м.

Практично всі промислові (і більшість пер-
спективних) родовища зосереджені на компак-
тній території розміром 80 на 20 км у межах 
Кіровоградської області, з розвиненою інфра-
структурою.

За класифікацією відпрацьовані руди, в ос-
новному, належать до бідних порід і тільки части-
на — до рядових. Вміст урану в руді становить від 
0,08 до 0,14 % (табл. 6.2). Це в рази нижче, ніж 
у конкурентів на світовому ринку урану.

Собівартість українського урану на цей мо-
мент коливається на рівні 130 доларів за кіло-
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Рис. 6.2. Ключові родовища урану в Україні

Рис. 6.3. Сировинна база галузі

Таблиця 6.1. Структура запасів урану України 
за вартістю добування

Вартість добування урану, 
за 1 кг

Кількість, 
тис. тонн

% від 
запасів

Дешевше 80 доларів 59,6 27 % 

80–130 доларів 58,1 26 % 

130–260 доларів 105 47 % 

Усього (дешевше 260 доларів) 222,7 100 % 
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43 % 
3 % 

37 % 

грам, що майже втричі вище від поточних коти-
рувань на споті1. 

Стратегія в Україні щодо уранового виробни-
цтва полягає в тому, що наявність власної ура-
нової сировини забезпечує кращу передбачу-
ваність ціни палива і незалежність від зовнішніх 
постачальників. Крім того, нинішні ціни на уран 
в Україні вважають заниженими, і всі чекають їх 
підйому.

6.3. Економіка й перспективи
Електроенергія українських АЕС зараз най-

дешевша у світі. З поточним тарифом близько 
2 центів за кіловат-годину, електроенергія укра-
їнських АЕС у 3–4 рази дешевша, ніж в інших 
країнах. Однак така дешевизна не дає змоги на-
копичувати ресурси не тільки на розвиток ура-
нового виробництва, а й на безпечне виведення 
їх з експлуатації з подальшим приведенням ді-
лянок у безпечний стан.

За фактом, відбувається знищення відновної 
вартості та перекладання проблем на майбут-
ні покоління. Звідси з’являється песимістичний 
сценарій — АЕС допрацюють свій ресурс (швид-
ше за все з урахуванням продовження на 20–30 
років) і будуть закриті. Для видобувачів урану це 
означає, що у 2050-х зникне вітчизняний спожи-
вач урану.

На цей момент Україна поповнює брак ді-
оксиду урану (близько 1,5 тис. тонн на рік), 
купуючи його в російських, європейських і ка-
захських постачальників. За розрахунками Мін-
енерговугілля, для вироблення 90 мільярдів кі-
ловат-годин електроенергії необхідно виробити 
2480 тонн діоксиду урану, з якого надалі буде 
вироблено 375 тонн енергетичного урану.

У новій концепції «Державної цільової еконо-
мічної програми розвитку атомно-промислово-
го комплексу на період до 2020 року» наводять-
ся дані, що «...витрати на закупівлю ядерного 
палива становлять близько 40 % вартості 
електроенергії, що виробляється на АЕС...».

Вартість урану і послуг з виготовлення сві-
жого ядерного палива для задоволення по-
треб українських АЕС (у тому числі цирконієвих 
комплектувальних виробів) становить близько 
350 млн доларів США в рік (або понад 50 % вар-
тості ядерного палива). При цьому велика части-
на вартості припадає на витрати з конверсії ура-
ну, яку в Україні не роблять.

Дані щодо структури вартості ядерного па-
лива у 2011 р. наведено на рис. 6.4. Особливих 
змін в оцінці на сьогодні не відбулося.

1  За міжнародною класифікацією (МАГАТЕ), уран за вартістю поді-
ляється на кілька категорій: low – дешевий природний уран 
(< 40 доларів за 1 кг); low medium і hgh medium – недорогий уран 
(40–80 доларів за 1 кг); high – дорогий уран (80–130 доларів за 1 
кг); very high – дуже дорогий уран (130–260 доларів за 1 кг).

17 % 

Таблиця 6.2. Вміст урану в родовищах Східного ГЗК (2016)

Родовище Шахта
Вміст урану 

в руді, 
кг/тонн

%

Мічурінське Інгульська 0,81 0,081

Центральне (східна 
зона)

Інгульська 0,87 0,087

Ватутінське Смолінська 1,09 0,109

Новокостянтинівське Новокостянтинівська 1,38 0,138

Середнє 
на Східному ГЗК

0,96 0,096

Рис. 6.4. Структура вартості ядерного палива (2011 р.)

  послуги 
з виготовлення ТВЗ

 природний уран

  послуги з конверсії 
урану

  послуги зі збагачення 
урану

Таблиця 6.3. Порівняння планів фінансування програм 
2008 р. і концепції 2016  р.

Джерело фінансу-
вання

2008 2016

млрд грн % млрд грн %

Бюджет 4,335 32 0,303 3,3

Інші джерела 9,215 68 8,820 96,7

Всього 13,550 100 9,118 100

У 2008 р. прийнято досить амбітну програ-
му «Ядерне паливо України», з планами наро-
щування видобутку до 1880 тонн, будівниц-
тва заводу ядерного палива і випуску 270 тонн 
цирконієвого прокату. Її вартість оцінювалася 
в 13,5 млрд грн (2,4 млрд доларів). Третина гро-
шей (4,3 млрд грн) мала надійти з Держбюдже-
ту. Фактично реалізація цієї програми (як і попе-
редньої 1995 р.) так і не розпочалася, оскільки 
вона була профінансована тільки на 5,5 %.

У новому варіанті «Державної цільової еко-
номічної програми розвитку атомно-промисло-
вого комплексу» практично повністю відсутнє 
пряме фінансування з бюджету, яке знизилося 
на порядок — з 32 до 3,3 %, залишившись лише 
на науковий супровід.

Хоча при цьому зберігається непряме субси-
дування, тобто державна НАЕК «Енергоатом», що 
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експлуатує АЕС, згідно з укладеним контрактом 
у період 2008–2018 рр. викуповує добутий ура-
новий концентрат, причому за цінами, що забез-
печують прибуток українських видобувачів, тобто 
набагато вище від нинішніх цін на ринку. Тим не 
менше, як і раніше заплановано вихід на 630 збі-
рок на рік, тобто план щодо повного забезпечен-
ня АЕС своїм паливом залишився на папері.

Реальність цих планів сумнівна. Цирконієве 
виробництво, навіть за наявності грошей, до-
ведеться також відтворювати з украй низької 
позначки. Крім того, можливі складнощі намі-
тилися навіть із сировиною. Попри наявність ве-
ликих запасів, основний постачальник цирконіє-
вої продукції Вільногірський ГЗК (Малишевське 
родовище Дніпропетровської обл.) на сьогодні 
майже вичерпав доступні запаси, а нові ділянки 
перебувають у руках приватних компаній.

6.4. Характеристика шахт
Ресурсна база Східного ГЗК розташована 

в Кіровоградській області. Вона охоплює роз-
роблювані Інгульською шахтою Мічурінське 
і Центральне (його Східної зони) родовище, 
Смолінську шахту Ватутінського родовища і Но-
вокостянтинівську шахту (Новокостянтинівське 
родовище), яка повільно добудовується. 

Завданням СхідГЗК є підтримка чинного об-
сягу виробництва на старих родовищах на рівні 
650–670 тонн і введення в дію пускового комп-
лексу (500 тис. тонн на рік на Новокостянтинів-
скій шахті).

На гідрометалургійному заводі (м. Жовті Води 
Дніпропетровської обл.) планується будівництво 
нової установки з виробництва сірчаної кислоти. 
Стара установка гранично зношена, надлишково 
потужна (приблизно вдвічі більше потреби) і сьо-
годні працює не в оптимальному режимі.

Унікальність українського видобутку в тому, 
що значна частина руди добувається прямо під 
обласним центром Кропивницьким (раніше Кі-
ровоград) — з населенням 230 тисяч осіб. Там 
розташована Інгульська шахта, яка створила за 
півстоліття на околиці міста підземний лабіринт 
на глибинах від 160 до 650 м. Шахта має п’ять 
вертикальних стволів і підземний тунель дов-
жиною майже 6 км, що проходить під річкою 
Інгул, який використовується для зв’язку обох 
уранових родовищ — Мічурінського і Централь-
ного. Проходка в шахті йде методом підземних 
вибухів. Для відпрацювання бідних руд застосо-
вується також технологія підземного блокового 
вилуговування. 

Шахти СхідГЗК працюють із закладкою утво-
рених пустот твердою сумішшю, що унеможлив-
лює провали ґрунту.

Схема ділянки блокового вилуговування Ін-
гульської шахти представлена на рис. 6.5. Інгуль-
ська і Смолінська шахти вже вибрали основну 
частину запасів, виготовивши за весь період по 
28 млн тонн руди кожна. Інгульській шахті запа-
сів вистачить ще мінімум до 2030 р.

Поруч є велике поки не розроблюване родо-
вище — Центральне (західне). Однак його запа-
си йдуть чи не в центр міста, що природно не 
викличе захоплення в місцевих жителів.

Смолінська шахта, розташована на 80 км за-
хідніше (рис. 6.6), має набагато більше проблем. 
Її збираються сьогодні закривати. Ця шахта дов-
го була ключовою для СхідГЗК, даючи до 60 % 
урану, оскільки вміст урану на Ватутінському ро-
довищі був досить високим. Але надто інтенсив-
не опрацювання цього родовища прискорило 
вичерпання доступних запасів. Останній, введе-
ний сім років тому, рудний горизонт 640 м, лише 
сповільнив темп падіння видобутку на цій шахті. 
Потужність підприємства за останній час впала 
з 650 тис. тонн руди до менш як 300 тис. Для 

Рис. 6.5. Схема Мічурінського і Центрального родовищ Інгульської шахти 
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зниження собівартості й підтримання виходу 
концентрату Смолінська шахта провела переро-
блення накопичених відвалів (це близько 6 міль-
йонів тонн). Сьогодні ця переробка завершена.

Введений (двома чергами) полігон купчасто-
го вилуговування дає змогу переробляти бідні 
(0,05 %) руди. Це дозволяє додатково отримува-
ти з бідних руд понад 30 тонн уранового концен-
трату в рік. Однак загалом видобуток падає.

До подій на «Фукусімі», у період високих цін, 
розглядався варіант відпрацювання нижніх го-
ризонтів родовища (820–730 м) і проходка виро-
блень для розкриття невеликої сусідньої ділян-
ки «Південного» родовища. Однак падіння цін 
на уран зробило ці плани нерентабельними.

У 2016 р. державною корпорацією «Ядер-
не паливо» прийнято рішення про підготовку 
матеріалів з обґрунтування недоцільності по-
дальшого функціонування Смолінської шахти. 
Навесні цього року з’явилася офіційна заява, що 
залишковий ресурс Ватутінського родовища 
уранових руд (відпрацьовується цією шахтою) 
не перевищує 1,4 тис. тонн урану. За даними 
концерну, відпрацювання цього родовища очі-
кується протягом 3–5 років і готується проект 
ТЕО виведення його з експлуатації.

Це є і серйозним ударом по селищу Смоліно, 
де шахта є містоутворювальним підприємством. 
Історія виведення з експлуатації шахт Жовтих 
Вод, які раніше входили до Східного ГЗК, також 
не додає особливого оптимізму. Вони затоплені, 
причому одна з них («Нова») пішла під воду, ма-
ючи запаси залізної руди майже мільярд тонн. 

Основні надії пов’язані з розвитком сусідньої, 
Новокостянтинівської, шахти. Фактично, остан-
німи роками її добудова фінансується коштом 
комбінату, і то вкрай нерегулярно.

У 2016 р. сумарні інвестиції Східного ГЗК на 
підтримку діючих копалень і подальший розви-
ток Новокостянтинівського родовища становили 

 Рис. 6.6. Схема Ватутінського родовища (шахта Смолінська) 

Таблиця 6.4. Структура добування руди Східного ГЗК 
у І півріччі 2017 р. 

 Шахти Добування 
руди, тис. тонн

Частка 
шахт, % 

Інгульська 146,9 46

Смолінська 57,4 18

Новокостянтинівська 113,0 36

 Усього Східний ГЗК 317,3 100

Таблиця 6.5. Перспективні родовища СхідГЗК

Назва 
родовища

Плановий 
термін 

добування 
руди, роки*

Плановий 
метод 

опрацювання
 запасів

Потужність тонн 
на рік, 

за концентратом 
природного урану

Ватутінське
2015–2021

Гірничий + 
купчасте 

вилуговування
300

Мічурінське
2015–2026 

Блокове 
вилуговування 

з 2016 р.
180

Центральне 
(Східна зона)

2015–2026 Гірничий 280

Ново-
костянтинівське

2015–2035 Гірничий 2500

Центральне 
(Західна зона)

2026–2035 Гірничий 1200

Лісне
2028–2035 

Гірничий + 
купчасте 

вилуговування
450

Сафонівське
2018–2027

Свердловинне 
підземне 

вилуговування
150 (300)

Квітневе 2019–2027 Гірничий 550

*За наявності достатнього фінансування.
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всього 116 млн грн (4,5 млн доларів). При цьому 
мінімальна вартість введення пускового комп-
лексу Новокостянтинівської шахти з виходом на 
видобуток у 500 тис. тонн руди на рік оцінюється 
в понад мільярд гривень.

Вихід шахти на проектну потужність — 1500 
тис. тонн руди в рік (з подальшим збільшенням 
до 2500 тис. тонн руди) — потребуватиме інвес-
тувати в цей проект до 6 млрд гривень. 

Новокостянтинівське родовище складне, 
представлено 178 окремими покладами і утво-
рює три рудні зони, розкидані одна від одної на 
території площею 3 км2. Балансові запаси урану 
затверджені в кількості 67,5 млн тонн руди і 93,6 
тис. тонн урану (із середнім вмістом урану в руді 
0,139 %). Самі добувачі дають обережніші оцін-
ки. За їхньою оцінкою, «залягання рудних тіл на 
Новокостянтинівському родовищі вкрай склад-
не», і його попередня геологорозвідка була не 
зовсім точною.

Зараз тривають роботи в першій рудній зоні, 
де сконцентровані п’ять груп покладів. Проек-
тна глибина відпрацювання запасів першої чер-
ги становить 700 м. Видобувні роботи ведуться 
на поверсі 240–300 м. На поверхню видобута 
гірська маса піднімається двома стовбурами. 
Брак фінансування не дає можливості почати 

освоєння більш глибокого горизонту — 480 м. 
Друга і третя рудні зони перебувають на стадії 
проектних розробок. У поточному році видобу-
ток руди на цій шахті навіть уперше перевищив 
видобуток Ватутінського родовища.

6.5. Резервні можливості 
На період після 2025 р. як резерв видобутку 

розглядаються Северинське (разом з Підгай-
цевською ділянкою) і Центральне (західна зона) 
родовища. Сумарні запаси урану з цих родовищ 
становлять близько 98 тис. тонн. Родовища про-
понується відпрацьовувати шахтним видобут-
ком.

6.6. Кислотне виробництво
За даними Східного ГЗК, 98 % запасів урану 

залягають у твердих породах. Пісковиковий тип 
становить лише 2 % запасів.

Ще недавно керівництво Східного ГЗК оці-
нювало запаси, розташовані в сусідній Мико-
лаївській області пісковикового Сафонівського 
родовища урану, як «незначні» — 3 тис. тонн, 

Рис. 6.7. Структура видобутку урану методом свердловинного підземного вилуговування. 1 — відкачувальна свердловина; 
2 — закачувальна свердловина; 3 — сорбційна установка; 4 — десорбційна установка; 5 — додавання реагентів; 
6 — осад у вигляді окису урану
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Таблиця 6.6. Історія добування урану методом кислотного свердловинного підземного вилуговування

Родовище Період 
роботи, роки Добуто урану, т Отримано перший 

уран, рік
Стан родовища 

на сьогодні

Девладівське (ПВ-1) 1961–1984 1634 1965 Відпрацьовано

Братське (ПВ-2) 1966–1989 1070 1970 Відпрацьовано

Новогурівське (ПВ-3) 1978–1980 2 1979 Розвідка, дослідні роботи

Партизанське (ПВ-4) 1983–1984 – – Розвідка, дослідні роботи

Михайлівське (ПВ-5) 1975–1987 – – Розвідка, дослідні роботи

Сафонівське (ПВ-6) 1981–1987 40 1982 Розвідка, дослідні роботи

 2007–2009  Відсутня інформація в першоджерелі

Садове 1968–1971 – – Розвідка

з перспективою видобутку 100–150 тонн на рік. 
Сьогодні СхідГЗК уже розуміє, що такі обсяги — 
це не так уже й мало. Піщаникові родовища 
можна відпрацьовувати набагато дешевшим ме-
тодом підземного вилуговування (це приблизно 
на 40–42 % дешевше).

Щоб добути уран за допомогою вилуговуван-
ня, необхідно бурити сітку свердловин. Через 
них у поклади урану закачують сірчану кисло-
ту, вона змішується з його солями. Цей розчин 
викачують на поверхню. Щоб досягти потрібної 
концентрації солей урану, розчин багаторазово 
пропускають через сорбційні колони. Структуру 
видобутку урану методом свердловинного під-
земного вилуговування зображено на рис. 6.7. 

Досвід такого видобутку в країні був (СхідГЗК 
відпрацював цим методом Братське (видобуто 
1,1 тис. тонн урану) і Девладівське родовища 
(1,6 тис. тонн).

Однак досвід не однозначний. Уран вийшов 
відносно недорогим (хоча за радянської військо-
вої програми на собівартість не надто зважали), 
але одночасно були і витоки радіоактивної ріди-
ни на поверхню. Крім того, під землею утвори-
лися повільно дрейфувальні лінзи радіоактив-
ного розчину. Для їх контролю пробурено кілька 
сотень свердловин. Історію видобутку урану ме-
тодом кислотного свердловинного підземного 
вилуговування наведено в табл. 6.6.

Резюме
У цілому, уранова галузь України перебуває 

в складному становищі. Вона пропустила для роз-
витку період високих цін на уран. Надії на їх підйом 
після 2020 р. залишаються досить примарними.

У світі інтенсивно розвивається відновлювана 
енергетика, зменшуючи інтерес до атомних елек-
тростанцій. Крім того, є низка призупинених про-
ектів видобутку урану з невисокою собівартістю, 
які можуть швидко наростити виробництво.

Поточна цінова ситуація у світі щодо урану 
поряд з гострим дефіцитом ресурсів практич-
но виключає реалізацію дорогих масштабних 
проектів. Водночас не заперечує опрацюван-
ня менш амбітних, але більш окупних проектів. 
В основному це розробка родовищ підземним 
вилуговуванням. Так, розробка Сафонівського 
родовища оцінюється в 35–37 млн доларів.

У середньостроковій перспективі можливо 
реалізувати перероблення попутних металів, 
наприклад, реанімацію скандієвого проекту 
в районі Жовтих Вод.

У найближчій перспективі основні зусилля, 
крім Новокостянтинівської шахти, будуть спря-
мовані на реалізацію проектів свердловинного 
підземного вилуговування і кислотного переро-
блення руд діючих шахт. Зберігається необхід-
ність забезпечення жорсткого контролю за до-
триманням вимог екологічного законодавства, 
зокрема щодо глибини родовищ у пісковиках, 
яка є досить близькою до поверхні. Подальше 
закриття однієї з шахт вимагає прорахунку со-
ціальних наслідків і ресурсів на виведення шахт 
з експлуатації.
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7.1.  Етапи створення ядерного 
регулятора України

Державний комітет УРСР з нагляду за безпеч-
ним проведенням робіт в атомній енергетиці 
був формально створений постановою Кабінету 
Міністрів Української РСР від 24.05.1991 р. № 12. 
Фактично робота комітету розпочалася тільки 
восени, в умовах процесу розпаду СРСР. 

Згідно з вимогами Закону України № 1540-ХІІ 
від 10.09.1991 р. «Про підприємства, установи 
та організації союзного підпорядкування, що 
розташовані на території України» почалася ді-
яльність щодо переведення підприємств, уста-
нов і організацій союзного підпорядкування у ві-
дання органів державного управління України. 
Наказом Держатомнагляду України № 1/А від 
01.11.1991 р. зі структури Держпроматомнагля-
ду СРСР до складу Держатомнагляду України, на 
правах юридичних осіб, були передані Півден-
но-Західний округ та відділ вдосконалення й 
розвитку діяльності Науково-технічного центру 
з безпеки в атомній енергетиці. 

02.12.1991 р. затверджено перший штатний 
розпис Держатомнагляду України. Наказом Держ-
атомнагляду України № 5 від 23.01.1992 р. ство-
рено робочу групу для розробки проекту закону 
України «Про використання атомної енергії».

Постановою Кабінету Міністрів України від 
03.02.1992 р. № 52 «Про створення Держав-
ного комітету України з ядерної та радіацій-
ної безпеки» Держатомнагляду України був 
перетворений у Державний комітет України 
з ядерної і радіаційної безпеки (надалі — Ре-
гулятор). Положення про Державний комітет 
України з ядерної і радіаційної безпеки було 
затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.07.1992 р. № 416. Усередині 
Держкомітету йшли перетворення. Були ство-
рені: Головна державна інспекція з нагляду за 
ядерною і радіаційною безпекою, Державний 
центр регулювання якості постачань для об’єк-
тів атомної енергії, Науково-технічний центр 
з ядерної і радіаційної безпеки. Положення про 
Головну державну інспекцію з нагляду за ядер-

ною і радіаційною безпекою було затвердже-
но постановою Кабінету Міністрів України від 
10.08.1992 р. № 458. 

15.12.1994 р. Указом Президента України 
№ 768/94 «Про утворення Міністерства охоро-
ни навколишнього природного середовища та 
ядерної безпеки України» Державний комітет 
України з ядерної і радіаційної безпеки було 
ліквідовано. Замість нього в складі міністер-
ства створено Державну адміністрацію ядер-
ного регулювання (Указ Президента України від 
13.03.1999 р. № 250/99). 

Як наслідок, Міністерство охорони навколиш-
нього природного середовища та ядерної без-
пеки України було перетворено у Міністерство 
екології і природних ресурсів України, у складі 
якого черговим Указом Президента України від 
15.12.1999 р. № 1573/99 було створено Держав-
ну адміністрацію ядерного регулювання. 

05.12.2000 р. під тиском урядів Заходу і між-
народних організацій Указом Президента Украї-
ни № 1303/2000 створено (фактично відновле-
но) незалежний Державний комітет ядерного 
регулювання України. 

Перебудови українського Регулятора продов-
жувалися і після 2000 р., включаючи зміну назви. 
Остання з них — Державна інспекція ядерного 
регулювання. 

7.2.  Труднощі й успіхи становлення 
ядерного регулятора України 

Практично шість років (1995–2000) було 
втрачено на бюрократичні ігри, переписуван-
ня безлічі інструкцій та положень. Головне, що 
в ці роки регулюючий орган залишили фахівці, 
які в 1992–1994 рр. пройшли значну підготовку 
в регулюючих органах і організаціях науково-тех-
нічної підтримки США, Німеччини, Франції та ін-
ших країн. 

Режим ядерної безпеки, побудований на ос-
нові наглядової практики, з усіма його перева-
гами й недоліками був успадкований від СРСР. 
Відразу після початку формування органа ядер-

VII.  Система ядерного 
регулювання в Україні
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ного регулювання України постало завдання 
поступово перевести режим ядерної безпеки 
на ліцензійне регулювання, яке було визнано 
в усьому світі. 

У 1992–1995 рр. виконано значний обсяг ро-
біт, який дозволив розпочати процес поступово-
го переходу від наглядової до регулюючої прак-
тики режиму ядерної безпеки. З цим завданням 
вдалося впоратися завдяки високій кваліфікації 
спеціалістів, а також допомозі й підтримці ор-
ганів ядерного регулювання як країн «Великої 
сімки», так і інших держав Заходу. Значну роль 
зіграла також співпраця органів ядерного регу-
лювання країн Східної Європи, які в цей же час 
переходили від наглядової до ліцензійної систе-
ми режиму ядерної безпеки. 

Незважаючи на високий потенціал україн-
ської науки і техніки, зокрема і в ядерній га-
лузі, в країні не виявилося організацій, які б 
спеціалізувалися на великому колі проблем 
ядерної безпеки. Значну роль у впровадженні 
ліцензійного режиму ядерної безпеки зіграла 
увага, яку було приділено створенню і розвит-
ку організації науково-технічної підтримки, На-
уково-технічного центру ядерної і радіаційної 
безпеки (далі — НТЦ). Величезну підтримку, 
перш за все, в підготовці персоналу, надали 
регулятори США, Німеччини і Франції. Ці орга-
ни створили і матеріальну основу ефективної 
діяльності НТЦ — поставка обчислювальної 
та іншої техніки, передача розрахункових ко-
дів тощо. Не менш важливою була підтрим-
ка і з боку інших країн. Створення і розвиток 
власної системи науково-технічної підтримки 
дозволило Регулятору сформувати основу лі-
цензійного режиму — видачу дозволів (ліцен-
зій) на використання ядерної енергії за резуль-
татами незалежної оцінки безпеки ядерних 
установок. 

У цей же час було створено державну систе-
му обліку і контролю ядерних матеріалів і регу-
лювання фізичного захисту. В цьому питанні ви-
няткову роль зіграли підтримка органа ядерного 
регулювання Швеції і МАГАТЕ. 

У другій половині 90-х років темп розвитку 
Комітету і системи ядерного регулювання в ціло-
му був незначним, що стало наслідком розпоча-
тих у 1995 р. перебудов органа ядерного регулю-
вання, втрати ним частини своїх повноважень і 
незалежності. Керівництво Регулятора відмови-
лося від впровадження визнаної у світі системи 
звітів з аналізу безпеки (ЗАБ), яка була розпочата 
в 1992 р. Регулятор пішов шляхом формування 
сурогатів на базі вже створених томів «Технічне 
обґрунтування безпеки» і додаткових матеріалів 
до них. Це також сприяло консервації рудимен-
тів старої системи, ускладнюючи процеси робо-
ти з документацією з безпеки.

7.3.  Ядерний регулятор 
України сьогодні 

Регулювання ядерної безпеки передбачає 
кілька основних напрямків діяльності: 

• Нормативне регулювання
• Ліцензування
• Нагляд
• Примус

7.3.1. Нормативне регулювання

Відомо, що в СРСР ядерна діяльність на зако-
нодавчому рівні була фактично не врегульована. 
Тому насамперед слід відзначити величезний 
обсяг робіт, виконаних в Україні для формуван-
ня законодавчої основи використання ядерної 
енергії. Були розроблені закони, що визначили 
правові рамки використання ядерної енергії, за-
хисту населення і природного середовища від 
негативного впливу іонізуючого випромінюван-
ня, а також компенсації ядерної шкоди і регу-
лювання діяльності в умовах надзвичайних си-
туацій, наслідком яких можуть бути негативний 
вплив іонізуючого випромінювання на населен-
ня і навколишнє природне середовище.

Багато зусиль було зроблено для схвалення і 
подальшої адаптації в умовах України міжнарод-
них угод (конвенцій) як з питань безпеки вико-
ристання ядерної енергії, так і пов’язаних з ви-
конанням вимог режиму нерозповсюдження 
ядерної зброї, а також міжнародних перевезень 
ядерних матеріалів. Незважаючи на те, що сьо-
годні ядерне законодавство досить досконале, 
у ньому все ще залишаються неузгодженості й 
протиріччя. Це наслідки значних перетворень, 
які відбувалися в 1990-х роках, і як результат — 
велика кількість прийнятих законодавчих актів. 
Сьогодні об’єктивно необхідна концентрація зу-
силь на кодифікацію ядерного законодавства. 
На жаль, ця діяльність поки не планується.

Регулятором виконана значна робота з вдо-
сконалення вимог ядерної та радіаційної без-
пеки, перш за все у сфері поводження з ра-
діоактивними відходами, відпрацьованим 
ядерним паливом, і виведення з експлуатації 
ядерних установок. Великий обсяг робіт було 
виконано через необхідність введення в зако-
нодавчо-нормативне поле всієї діяльності, яка 
пов’язана з ліквідацією наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС.

Значний обсяг робіт було виконано в частині 
діяльності Регулятора в усіх напрямках, пов’яза-
них із формуванням процедур власної діяльності.

Незважаючи на успіхи, нормативна діяль-
ність, на жаль, залишається ще найслабшою 
ланкою в роботі регулюючого органа. Для вирі-
шення цих питань необхідно зміцнювати науко-
во-технічну базу, підвищувати рівень підготовки 
фахівців і повною мірою фінансувати цей важ-
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ливий напрямок. Наприклад, у бюджеті 2017 р. 
кошти на розробку нормативних документів 
взагалі не передбачалися.

Не закінчено перегляд нормативних доку-
ментів, необхідність коригування яких стала 
очевидною після оцінки причин, обставин і 
наслідків аварії у 2011 р. на «Фукусіма-Дайіті». 
Причина не стільки в обмеженому фінансуванні, 
скільки у досить прохолодному ставленні керів-
ництва регулюючого органа до цієї проблеми. 
Україна залишається єдиною країною у світі, яка 
не внесла в основний нормативний документ 
(Загальні положення безпеки АЕС) нові поло-
ження з безпеки, прийняті світовим ядерним 
співтовариством як заходи, що дозволяють ввес-
ти додаткові перешкоди можливим великим 
аваріям. Крім того, в переліку чинних в Україні 
нормативних документів з ядерної та радіацій-
ної безпеки до цього часу присутні документи 
держави (СРСР), якої давно вже немає.

Україна не є реакторобудівною країною. 
У будь-якому варіанті розвитку ядерної енер-
гетики протягом ще багатьох десятиліть країна 
буде імпортером технологій і основного реак-
торного обладнання, зокрема і ядерного пали-
ва. До цього треба бути готовим. Усі ядерні бло-
ки, які експлуатуються в країні, були побудовані 
на основі нормативної бази, яка була єдиною і 
для постачальника, і для оператора (спочатку за 
часів СРСР, а потім і в незалежній Україні, що про-
довжувала працювати за радянською норматив-
ною базою). Нові блоки, навіть якщо вони будуть 
російського виробництва, будуть створені на ос-
нові нормативних документів, відмінних від тих, 
які сьогодні використовуються в Україні. Це сер-
йозна проблема, і з нею вже довелося зіштовх-
нутися в процесі реалізації проектів з подолання 
наслідків Чорнобильської аварії. Проблема та-
кож полягає в тому, що при спорудженні нових 
блоків треба отримувати ліцензію. І якщо потен-
ційний інвестор та/або постачальник технології 
відчує високі ризики ліцензування, то він в Украї-
ну не прийде. А будівництво нових ядерних бло-
ків у найближчі десятиліття за рахунок власних 
коштів Україні, очевидно, не під силу.

7.3.2. Ліцензування

У цьому напрямку діяльності зроблено над-
звичайно багато, зокрема в організаційно-роз-
порядчому плані. Можна з упевненістю сказати, 
що в Україні запроваджено визнаний у всьому 
світі ліцензійний режим ядерної безпеки. Відпра-
цьовано систему проведення незалежної оцінки 
безпеки, розгляду та схвалення умов і меж без-
печної експлуатації, перевірки готовності заявни-
ків виконувати функції ліцензіата. Значний досвід 
отримано в розгляді всього комплексу питань, 
пов’язаних з оцінкою безпеки блоків, експлуата-
ція яких продовжується на 10 і більше років понад 

строки, передбачені проектом спочатку. Значні 
обсяги робіт виконані й виконуються за оцінкою 
заходів підвищення безпеки, що розробляють-
ся ліцензіатами. В Україні виконана підготовка й 
освоєна практика ліцензування персоналу ядер-
них установок, який безпосередньо впливає на 
ядерну безпеку. Безумовно, є завдання, що вима-
гають вдосконалення, але це рутинна діяльність 
будь-якої організації.

7.3.3. Нагляд

Це традиційний напрям діяльності, який був 
добре відпрацьований ще в рамках радянського 
режиму ядерної безпеки. Орган ядерного регу-
лювання України доклав багато зусиль у подаль-
ше вдосконалення методики нагляду. З жалем 
слід зазначити, що вжиті в початковий період зу-
силля із впровадження методології систематич-
ної оцінки діяльності ліцензіатів (на основі дос-
віду Комісії ядерного регулювання США) були 
заблоковані в процесі численних перебудов ре-
гулюючого органа. Після 2000 р. на Регулятора 
було покладено функцію регулювання безпеки 
використання всіх джерел іонізуючого випромі-
нювання, які застосовуються в народному гос-
подарстві, медицині, наукових дослідженнях і 
в системі освіти України. Ця нова задача вима-
гала розробки й освоєння Регулятором специ-
фічних процедур, і в цілому він із цим завданням 
успішно впорався.

7.3.4. Примус

Система заходів примусу в Україні формаль-
но існує (постанова Кабінету Міністрів України 
від 29.06.1996 р. № 708), але рівень санкцій, 
які застосовуються до ліцензіата за порушення 
ліцензійних умов і меж безпеки, та інші пору-
шення вимог безпеки дозволяють сумніватися 
в тому, що вони мають ефективний вплив на 
Оператора. 

7.4.  Майбутнє ядерного 
регулятора України

Оцінювати майбутнє органа ядерного регуля-
тора України сьогодні вкрай складно. Черговий 
сплеск реформ в економіці призвів до абсолют-
но непередбачуваних результатів. Дерегулюван-
ня господарської діяльності призвело до того, 
що ядерний Регулятор України, по суті, сьогодні 
втратив свою незалежність.

Відповідно до нових законодавчих актів про 
ліцензування і нагляд господарської діяльності 
обмежені повноваження Регулятора у вида-
чі приписів ліцензіатам за фактами порушення 
ними умов і меж безпеки, а також припинення 
або анулювання ліцензій на ведення діяльності 
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у сфері використання ядерної енергії, якщо ді-
яльність ліцензіата становить загрозу здоров’ю 
та безпеці населення або навколишньому се-
редовищу.

Основні обмеження, які вводять ці закони, 
ведуть до того, що:

• Наглядові інспекції не можуть здійснювати 
перевірки частіше, ніж один раз на два роки, а 
також проводити кілька перевірок у межах од-
ного планового заходу.

• Виключаються такі види позапланових ін-
спекцій, як реагування на нестандартні ситуації, 
відмови й аварії, позачергові перевірки у зв’язку 
з винесенням уроків з подій, які трапилися на ін-
ших об’єктах, зокрема, й за кордоном. 

• Виключені раптові перевірки і перевірки 
в позаурочний час (що є абсурдом для безпе-
рервного виробництва).

• Виключена можливість призупиняти діяль-
ність ліцензованого об’єкта при порушенні умов 
і меж безпеки, коли він створює реальну загрозу 
здоров’ю та життю населення й навколишньому 
середовищу; призупинення (заборона) небез-
печної діяльності можливе тільки за рішенням 
суду тощо. 

Зазначені обмеження скасовують цілу низку 
положень міжнародних конвенцій — Конвенції 
про ядерну безпеку та Об’єднаної конвенції про 
безпеку поводження з відпрацьованим ядер-
ним паливом і безпеки поводження з радіоак-
тивними відходами, які ратифіковані Україною 
і мають безумовний пріоритет над внутрішніми 
законами країни. 

Тому сьогодні головним завданням є від-
новлення незалежності Регулятора, як це пе-
редбачено ядерним законодавством України і 
міжнародними конвенціями, підписаними й ра-
тифікованими Україною. 

У принципі стратегічні завдання на майбут-
нє відомі — вдосконалення режиму ядерної 

безпеки, підвищення безпеки ядерної діяль-
ності. Однак діяльність щодо вдосконалення, а 
вона ніколи не закінчується, повинна вестися 
згідно з добре продуманою програмою, яка 
має бути доведена до кожного співробітника, 
усвідомлена ним і прийнята до виконання. На 
жаль, такої програми поки немає. Головний ас-
пект, що визначає майбутнє Регулятора, — це 
кадри, для підготовки яких повинна бути по-
стійно діюча програма підготовки та підвищен-
ня кваліфікації фахівців органа ядерного регу-
лювання.

7.5. Висновки
Режим ядерної безпеки України у своєму 

розвитку відштовхнувся від успадкованого ре-
жиму колишнього СРСР, побудованого на базі 
жорсткого розпорядчого державного нагляду. 
Численні організаційні перетрушування за-
гальмували, але не змогли зупинити перехід 
України на загальновизнаний у світі режим лі-
цензійного ядерного регулювання, який, без-
сумнівно, потребує вдосконалення в процесі 
розвитку. Залишається напруженим фінансове 
забезпечення регулюючої діяльності, перш за 
все, в кодифікації ядерного законодавства та 
вдосконаленні нормативної бази, що становить 
правову основу режиму ядерної безпеки. Ма-
теріально-технічна база Регулятора, програм-
но-технічні комплекси, які він використовує, 
створені, в основному, за рахунок підтримки 
розвинених країн світу і міжнародних органі-
зацій. Підтримка цієї бази на сучасному рівні 
також обмежується незадовільним фінансовим 
забезпеченням. Ця ж причина обмежує Регуля-
тора в проведенні незалежних від ліцензіатів 
досліджень з безпеки, що своєю чергою стри-
мує розвиток нормативної бази.
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8.1. Історичні передумови 

Після розпаду СРСР весь енергетичний сектор 
України опинився в складній фінансово-еконо-
мічній ситуації. Розрив логістично-виробничих 
ланцюгів у межах СРСР, а зокрема із суб’єктами 
на території Російської Федерації, де були зосе-
реджені ключові виробничі вузли атомно-про-
мислового комплексу, призвів до майже повної 
залежності від єдиного постачальника енерге-
тичних ресурсів, що значною мірою послабило 
енергетичну безпеку України. Отримана компен-
сація за ядерне роззброєння, у вигляді ядерного 
палива, стала лише короткочасним вирішенням 
проблем з постачаннями ресурсів для україн-
ських АЕС, але мала вкрай негативний вплив на 
подальший розвиток атомної галузі України. У 
1991 р. загальний дефіцит фінансових коштів АЕС 
становив 682 778 тис. крб1 . На початку 1990-х
було введено мораторій на будівництво нових 
атомних електростанцій на території України, що 
зумовило колосальні фінансові втрати, які на той 
час становили близько 67,32 млрд крб. 

В умовах економічної кризи та соціально-по-
літичної нестабільності, які вирували в той час, 
в умовах різкого переходу від планової до рин-
кової економіки, з огляду на технологічні осо-
бливості реакторних установок українських АЕС, 
молодій державі було складно вирішити само-
стійно питання збереження і розвитку атом-
но-промислового комплексу. Внаслідок таких 
умов Російська Федерація зайняла монопольні 
позиції в більшості сфер ядерної галузі України, 
якот: поставки ядерного палива та необхідних 
технологій, поводження з відпрацьованим ядер-
ним паливом і радіоактивними відходами. Усе 
це негативно вплинуло на економічну складову 
подальшого розвитку атомної галузі та заблоку-
вало намагання України з диверсифікації поста-

1  Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Фонд № Р-2, опис 15, справа № 2353 Листування з союз-
ними, республіканськими та обласними організаціями про проектування і будівництво АЕС в Українській РСР / 19 червня 1991 року 
№06-4/12-161 від голови комісії з питань розвитку базових галузей народного господарства ВР УРСР В. Євтухов, кому: Кабінету Міністрів 
Української РСР, тов. Фокіну В.П.

2 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/financial/resume_2016/

чань ядерного палива, встановлення ринкових 
відносин з іншими партнерами та, відповідно, 
закупівлі товарів і послуг за конкурентними ці-
нами. 

Ситуація, ускладнена зазначеними пробле-
мами, стала критичною для атомної галузі Укра-
їни після подій 2014 р. Ризики для енергетичної 
безпеки України на той час стали критичними, 
особливо в частині гарантування постачань 
енергетичних ресурсів, включаючи природний 
газ, нафтопродукти, ядерне паливо. Це стало 
поштовхом до пошуку Україною нових поста-
чальників та підходів до управління атомно-про-
мисловим комплексом, що значною мірою 
вплинуло й на економічну складову розвитку 
атомної енергетики в Україні. Диверсифікація 
постачання ядерного палива активно обгово-
рювалася ще задовго до 2014 р., але після цього 
періоду виникла вже критична необхідність ак-
тивної практичної діяльності за цим напрямом.

8.2.  Основні техніко-економічні 
показники генерації 
електроенергії 
українськими АЕС

Атомна генерація посідає значне місце в за-
гальному обсягу виробництва електричної 
енергії електростанціями, забезпечуючи понад 
половину потреб в електроенергії України — за 
перше півріччя 2017 р. частка електроенергії, 
виробленої АЕС України, становила 58,4 % (по-
передньо вона була дещо нижчою — 52,4 % 
у 2016 р. та 55,7 % у 2015 р.2).

Сьогодні в Україні існує оптовий ринок елек-
троенергії: Державне підприємство «Енергори-
нок» скуповує всю електроенергію від вироб-

VIII.  Економіка атомної
енергетики України
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ників за фіксованими цінами, встановленими 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комуналь-
них послуг (НКРЕКП), крім теплової генерації. За 
перше півріччя 2017 р. ДП «Енергоринок» вику-
пило у ДП «НАЕК «Енергоатом», як оператора 
всіх українських АЕС, електроенергії на суму 24 
543,0 млн грн, що на 25 % більше, ніж за анало-
гічний період попереднього року, оскільки ви-
робництво збільшилося на 5403,0 млн кВт·год 
(за перше півріччя 2017 р. вироблено 45 726,0 
млн кВт·год електроенергії, а за аналогічний 
період 2016 р. — 40 323,0 млн кВт·год)3. За да-
ними ДП «НАЕК «Енергоатом», за 2016 р. на ри-
нок було відпущено електроенергії від АЕС на 
суму 43 128,7 млн грн, що на 9,6 % більше, ніж 
за 2015 р.4 Проте така система торгівлі змінить-
ся найближчими роками. 13 квітня 2017 р. Вер-
ховна Рада України прийняла Закон «Про ринок 
електричної енергії», за яким передбачається 
створення нової моделі конкурентного ринку 
електроенергії, де будуть значно послабленими 
нинішні монопольні позиції посередників, а кін-
цевий споживач матиме можливість незалежно-
го та вільного доступу до ринку. Трансформацій-
ний період, визначений законом, закінчується 
у 2019 р., після чого заплановано повноцінний 
запуск ринку.

Збільшення обсягів виробництва та відпу-
щення атомної генерації було зумовлене необ-
хідністю заощадження вугілля та зменшення 
залежності від імпортних постачань вугілля та 
газу з метою посилення національної енергетич-
ної безпеки, щоб запобігти значному зростанню 
тарифу для населення та промисловості. Зро-
зуміло, що таке використання позицій атомної 
енергетики для крос-субсидування інших видів 
генерації обмежує можливості накопичення 
ресурсів для розвитку сектора та сприяє нако-
пиченню невирішених питань сектора в майбут-
ньому.

Незважаючи на роль та місце атомної гене-
рації в українському енергетичному секторі, 
економічна ситуація в галузі досить складна, 
що зумовлено необґрунтованою тарифною по-
літикою та відсутністю стратегічного мислення 
Уряду України. Наразі, як уже й протягом трива-
лого періоду, прослідковується відчутне лобію-
вання вугільної генерації, що негативно впливає 
на стабільність розвитку атомної сфери. Незва-
жаючи на збільшення генерації та відпущення 
електроенергії в оптовий ринок, чистий при-
буток ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2016 р. стано-

3 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/financial/2017/
4 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/financial/resume_2016/
5 http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/financial/resume_2016/
6 http://www.centrenergo.com/activity/electricity/
7 http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/292993.html
8 За інформаційною довідкою ДП «Енергоринок».

вив 187,12 млн грн, що в 4,4 разу нижче, ніж за 
2015 р. (833,8 млн грн)5. При цьому, наприклад, 
у 2016 р. ПАТ «Центренерго», яке є оператором 
трьох теплових електростанції сумарною проек-
тною потужністю 7690 МВт, отримало чистого 
прибутку 386,87 млн грн, що в 17,7 разу більше, 
ніж у 2015 р. (21,85 млн грн)6. Така різниця в при-
бутках виникла в умовах, коли у 2016 р. електро-
станції ПАТ «Центренерго» виробили всього 9,9 
млрд кВт·год, у той час, як за аналогічний період 
АЕС було вироблено 81,2 млрд кВт·год електро-
енергії. За інформацією Державної фіскальної 
служби України, серед 100 найбільших платни-
ків податків України за 2016 р., ДП «НАЕК «Енер-
гоатом» посіло четверте місце серед підпри-
ємств енергетичної галузі та сплатило податків 
на суму 6 861 928, 27 тис. грн7.

8.3. Тарифна політика
Середньорічний тариф на електроенергію, 

відпущену АЕС, практично найнижчий серед ін-
ших традиційних генеруючих потужностей. Якщо 
у 2000 р. різниця між тарифами, наприклад, по-
рівняно з ТЕС становила близько 48 %, то тепер 
уже — 253 %. У першому півріччі 2017 р. тариф на 
відпуск електричної енергії, що виробляється на 
атомних станціях ДП «НАЕК «Енергоатом», ста-
новив 47,29 коп./кВт·год, то за аналогічний пе-
ріод тариф для ТЕС становив 166,88 коп./кВт·год. 
Постійно прослідковується незбалансованість 
між тарифами зазначених генерацій, а зростан-
ня тарифів постійно прискорювалося. Значний 
розрив відбувся у 2016–2017 рр. у результаті 
проблем з дефіцитом електроенергії із-за труд-
нощів із постачанням вугілля з непідконтроль-
них територій України в Донецькій та Луганській 
областях, а також після введення НКРЕКП 3 бе-
резня 2016 р. формули «Роттердам+», за якою 
вартість вугілля рахувалася з огляду на його вар-
тість в порту Роттердам плюс вартість доставки 
в Україну. Через застосування цієї формули те-
плова генерація, зокрема ДТЕК та ПАТ ««Цен-
тренерго», стали продавати електроенергію на 
15–20 % дорожче. Порівняно з 2015 р. тариф для 
ТЕС зріс на 89,6 % (з 88,01 коп./кВт·год до 166,88 
коп./кВт·год)8. За аналогічний період тариф для 
АЕС зріс усього на 19,8 % (рис. 8.1). Такий під-
хід до тарифної політики для атомної генерації 
може загнати галузь у стагнацію, оскільки в умо-
вах збільшення генерації, проведення заходів 
з диверсифікації постачань ядерного палива, 
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продовження термінів експлуатації, підвищен-
ня рівня ядерної безпеки, фінансово-економічні 
потреби атомної галузі також зростають і потре-
бують адекватного перегляду. 

Формування, розрахунок та встановлення та-
рифів на електричну та теплову енергію, що виро-
бляється на АЕС, визначаються за методикою, яка 
розроблена та затверджена НКРЕКП від 1 липня 
2017 р. При визначенні тарифу, згідно з цим до-
кументом, береться до уваги низка складників: 
наприклад, витрати на придбання свіжого ядер-
ного палива, поводження з відпрацьованим ядер-
ним паливом, витрати, пов’язані з підвищенням 
безпеки та продовженням терміну експлуатації 
ядерних енергоблоків, поводження з радіоактив-
ними відходами, оплата праці, амортизація та 
інші. Більшість із зазначених вище складових та-
рифу напряму залежать від політики РФ, у зв’язку 
з викладеними вище технічними особливостями, 
пов’язаними з відсутністю на території України не-
обхідних частин виробничих ланцюгів. У 2016 р. 
тариф на відпуск електричної енергії, що виро-
блялася на українських АЕС, переглядався де-
кілька разів — з 41,90 коп./кВт·год 1 січня 2016 р. 
до 51,02 коп./кВт·год 1 серпня 2016 р.9 Причини 
перегляду тарифів полягали в необхідності вра-
хування додаткових витрат на закупівлю свіжого 
ядерного палива, витрат, що пов’язані з деваль-
вацією національної валюти, крім того, покриття 
додаткових витрат у рамках реалізації проекту 
щодо будівництва Централізованого сховища від-

9 http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Catalog3/Richnyi_zvit_NKREKP_2016.pdf
10 Там само

працьованого ядерного палива вітчизняних АЕС. 
Але з огляду на структуру самого тарифу та потреб 
галузі, лише тарифних відрахувань не достатньо 
для ефективного розвитку атомної генерації.

За даними 2016 р., 48 % тарифу становило 
покриття видатків за постачання свіжого ядер-
ного палива; 14 %  — витрати на оплату праці; 
5 %  — амортизаційні відрахування; 24 %  — інші 
витрати10 (рис. 8.2). Вплив вартості постачання 
ядерного палива на зміни тарифу є суттєвим 
унаслідок активної діяльності з диверсифікації.

Рис. 8.1. Динаміка середньорічного тарифу на електроенергію, коп./кВт·год 
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8.4. Постачання ядерного палива

Технологічна база АЕС України створена ціл-
ком на основі російських технологій. Реактори 
національних атомних електростанціях типу 
ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор) 
є російськими, хоч і були розроблені в СРСР. 
Відповідно, паливо для них використовується 
також російське, що ставить Україну в повну за-
лежність від одного постачальника. А це, своєю 
чергою, є суттєвою загрозою для енергетичної 
безпеки, докорінно порушує умови гарантуван-
ня енергетичної безпеки. 

З метою вирішення цієї проблеми Україна ще 
з початку 2000-х рр. активно співпрацює з ком-
панією Westinghouse. Паливо цієї компанії по-
чали тестувати з 2005 р. на Южно-Українській 
АЕС, але після інциденту з конструкцією палив-
ної збірки Westinghouse у 2012 р. використання 
зазначеного палива українськими АЕС, навіть 
у тестовому режимі, призупинили. Паливо вже 
доопрацьованої модифікації Westinghouse ТВЗ-
WR продемонструвало свою надійність та про-
йшло всі перевірки, після чого було ліцензовано 
Державною інспекцією ядерного регулювання. 

Якщо у 2013 р. Україна закуповувала ядер-
не паливо виключно російського виробництва 
на суму 600 596,14 тис. доларів США, то вже 
у 2014 р. із загальної суми, витраченої на імпорт 
ядерного палива, в еквіваленті 628 175,92 тис. 
доларів США 588 830,69 тис. доларів використа-
но на російське паливо та 39 345,23 тис. дола-
рів — на паливо виробництва Westinghouse11. 
Це стало можливим після того, як 11 квітня 
2014 р. чинний контракт від 2008 р. між ДП 
«НАЕК «Енергоатом» та шведським підрозді-
лом «Westinghouse Electric Sweden AB» на по-
стачання ядерного палива для українських АЕС 
продовжили на п’ять років до 2020 р. Частка 
ядерного палива виробництва Westinghouse на 
сьогодні в загальному обсязі становить 49 %, що 
майже на 10 % перевищує показники за 2016 р. 
За даними Державної служби статистики Украї-
ни (Держстат України), за січень–липень 2017 р. 
із загальної суми імпорту ядерного палива 
275 114,20 тис. доларів частка російського пали-
ва («ТВЕЛ») становила 164 916,21 тис. доларів, 
а шведського (Westinghouse) — 110 198,08 тис. 
доларів. У 2016 р. загальна вартість імпорту ста-
новила 548 706,86 тис. доларів: 386 781,98 тис. 
дол. — на оплату поставки з РФ та 161 924,88 тис. 
доларів — на паливо шведського походження12.

Диверсифікація ядерного палива позитивно 
вплинула на економічні показники, оскільки за 

11 Відповідь Держстату на інформаційний запит
12 Там само
13 Там само
14  http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/stroitelstvo/cssnf/media/46845-shovische_mayibutnogo_ukrana_pochne_samostyino_zbergati_

vdpratcovane_yaderne_palivo/

останні кілька років спостерігається тенденція, 
що за необхідності збільшення кількості імпорту 
ядерного палива загальна вартість зменшувала-
ся. Якщо у 2013 р. за 369 359 кг загальної кількості 
імпортованого товару Україні довелося сплатити 
600 596,14 тис. доларів, то вже у 2016 р. за 450 
489 кг Україна сплатила 548 706,86 тис. доларів13.

8.5.  Економіка поводження 
з�відпрацьованим 
ядерним паливом

Важливим елементом ядерного паливного 
циклу кожної країни, яка має атомну генерацію, 
є поводження з відпрацьованим ядерним па-
ливом (ВЯП). Цей елемент в Україні представ-
лений тільки частково. Історично склалося, що 
Україна вивозить щороку своє ВЯП на перероб-
ку до Російської Федерації, при цьому витрача-
ючи кожного року близько 200 млн доларів на 
оплату відповідних послуг14. Але, за контрактом 
з Росією, після 2018 р. українське ВЯП та продук-
ти його переробки повинні бути поверненими 
в Україну для подальшого зберігання. Крім того, 
відповідно до вимог Об’єднаної конвенції про 
безпеку поводження з відпрацьованим паливом 
та безпеку поводження з радіоактивними відхо-
дами від 5 вересня 1997 р., усі ядерні відходи та 
ВЯП належать країні, де їх використовували, і по-
винні зберігатися на цій території. Також слід за-
значити, що ВЯП є цінною сировиною, оскільки 
після одноразового використання свіжого ядер-
ного палива у його складі міститься приблизно 
95 % урану-238, 1 % урану-235, 1 % плутонію, 
3 % радіоактивних відходів, а також інші корисні 
елементи: нептуній, америцій, кюрій та ін.

Враховуючи зазначене, ще у 2001 р. на Запо-
різькій АЕС було впроваджено систему сухого 
зберігання відпрацьованого ядерного палива 
для реакторів типу ВВЕР-1000, що дозволило за-
ощадити значні суми коштів для української еко-
номіки. За деякими оцінками, сума заощадже-
них коштів становить близько 10 млн доларів. 
Але питання поводження з ВЯП трьох інших АЕС 
залишилося під питанням. 

Для вирішення цієї проблеми ДП «НАЕК 
«Енергоатом» у 2005 р. уклало контракт з аме-
риканською компанією Нoltec International на 
спорудження Централізованого сховища відпра-
цьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на терито-
рії зони відчуження, яка зазнала радіоактивного 
забруднення в результаті катастрофи на Чорно-
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бильській АЕС. Після майже 12 років обговорен-
ня, 6 липня 2017 р. ДП «НАЕК «Енергоатом» от-
римало ліцензію Державної інспекції ядерного 
регулювання України на право провадження ді-
яльності на етапах життєвого циклу «будівництво 
та введення в експлуатацію ядерної установки» 
ЦСВЯП. Згідно з техніко-економічними показни-
ками, зазначеними в розпорядженні Кабінету 
Міністрів від 7 червня 2017 р. № 380-р «Про за-
твердження проекту “Будівництво централізова-
ного сховища відпрацьованого ядерного палива 
реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних елек-
тростанцій”», загальна кошторисна вартість всьо-
го проекту становить 37,22 млрд грн15 (за курсом 
НБУ від 15 жовтня 2017 р. 1,4 млрд доларів США). 
Ціна проекту виросла майже в 9,5 разу, порівняно 
з першочерговою вартістю, яка була визначена 
ще у 2009 р. та становила 148 млн доларів. При-
чина подорожчання полягала, більшою мірою, 
в девальвації гривні, коли курс долара США зріс 
з 7,98 грн за долар США у 2009 р. до 27,41 грн за 
долар сьогодні, та рівні інфляції.

У межах ЦСВЯП буде встановлено 458 контей-
нерів для зберігання 16 530 відпрацьованих па-
ливних збірок. Термін реалізації — 16,5 року, який 
буде складатися з 15 етапів, а в рамках кожного 
етапу буде встановлено 33–34 контейнери. Пер-
ші 94 контейнери з ВЯП планується доставити на 
майданчик уже на початку 2019 р.16; подальше 
виробництво цих систем зберігання відпрацьо-
ваного палива відбуватиметься в Україні. З огляду 
на те, що кожного року з реактора ВВЕР-1000 ви-
вантажується 42 збірки, а з ВВЕР-440 — 78 збірок 
ВЯП17, то побудова ЦСВЯП зможе повною мірою 
покрити потреби України в зберіганні ВЯП.

Фінансування проекту здійснюватиметься 
більшою мірою за рахунок власних коштів ДП 
«НАЕК «Енергоатом», які, як зазначалося вище, 
передбачені в тарифі. Крім того, Корпорація 
приватних закордонних інвестицій (OPIC) у ве-
ресні 2017 р. погодилася застрахувати кредит на 
близько 250 млн доларів для розробки, будів-
ництва і введення в експлуатацію ЦСВЯП18. 

8.6.  Економіка поводження 
з�радіоактивними відходами

Станом на сьогодні ситуація навколо пробле-
ми поводження з радіоактивними відходами 
(РАВ) перебуває в незадовільному стані у зв’яз-

15 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/380-2017- %D1 %80/print1454579880501542
16  http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/stroitelstvo/cssnf/media/46845-shovische_mayibutnogo_ukrana_pochne_samostyino_zbergati_

vdpratcovane_yaderne_palivo/
17 https://www.slideshare.net/energoatom/2016-60851689
18 https://www.rbc.ua/ukr/news/opic-zastrahuet-kredit-250-mln-dollarov-postroyku-1505740676.html
19 http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249989423
20  http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-udoskonalennya-mehanizmu-fina-42626
21   http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/l. %D0 %B7 %D0 %B2 %D1 %96 %D1 %82._ %D0 %BF %D0 %BE %D0 %B2 %D0 %BE %D0 %B4 %D0 

%B6._ %D0 %B7_ %D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B2-2016-ilovepdf-compressed.pdf

ку з неефективною роботою Державного фон-
ду поводження з радіоактивними відходами 
(далі — Фонд), який був створений у 2009 р. для 
забезпечення надійного механізму фінансуван-
ня робіт із цими відходами. Наповнення Фонду 
здійснюється за рахунок надходжень до спеці-
ального фонду державного бюджету від збору за 
забруднення навколишнього природного сере-
довища. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 травня 2009 р. № 473 «Про затвердження 
Порядку використання коштів Державного фон-
ду поводження з радіоактивними відходами» 
був встановлений механізм використання ко-
штів Фонду. Але після внесених змін до Закону 
України «Про поводження з радіоактивними від-
ходами» та Податкового кодексу України у 2010 
та 2015 р. Фонд втратив свою ключову функцію 
щодо накопичувального характеру та цільового 
використання коштів. Тим самим це призвело до 
того, що він фактично припинив своє існування. 
Для України, яка посідає друге місце в Європі та 
четверте у світі за загальним обсягом РАВ, ця си-
туація стала критичною19. Це призвело до того, 
що в Україні не вистачає коштів для створення 
та підтримки необхідної інфраструктури пово-
дження з РАВ. При цьому найбільш критичним 
у цій ситуації є відсутність коштів на будівництво 
сховища, яке потрібне буде для зберігання РАВ, 
що повертатимуться з Російської Федерації піс-
ля 2018 р., коли закінчиться термін двосторон-
нього контракту. Крім того, підвищується також 
радіаційна небезпека і від того, що недофінан-
сування Державної корпорації «УкрДО «Радон» 
(оператор сховищ РАВ в Україні) погіршує інфра-
структурну спроможність зберігання РАВ. 

З метою вирішення зазначеної вище пробле-
ми, 11 липня 2017 р. прийнято Закон України 
№ 2125-VIII «Про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо вдосконалення механізму 
фінансового забезпечення поводження з радіо-
активними відходами», який набирає чинності 
з 1 січня 2018 р.20 Цим Законом врегульовано 
механізм фінансового забезпечення бюджетних 
програм, спрямованих на проектування, будів-
ництво, введення в експлуатацію, експлуатацію, 
зняття з експлуатації або закриття об’єктів, при-
значених для поводження з РАВ. 

Основним платником коштів до Фонду є ДП 
«НАЕК «Енергоатом», яке у 2016 р. перерахува-
ло 777,054 млн грн, а загальний обсяг цих пере-
рахувань у Фонд становить 4589,42 млн грн21.
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8.7. Економiка продовження строку 
експлуатації та зняття з�експлуатації 
енергоблоків АЕС

У ході експлуатації енергоблоків АЕС, після 
досягнення проектного терміну експлуатації, що 
становить близько 30 років, потрібно або про-
водити роботи зі зняття енергоблоків АЕС з екс-
плуатації, або ж здійснювати продовження тер-
міну їх експлуатації в понадпроектний період, 
тривалістю на 10–15 років. Україна, відповідно 
до «Комплексної програми робіт щодо продов-
ження строку експлуатації чинних енергоблоків 
атомних електростанцій», затвердженої роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2004 р. № 263-р, обрала шлях продов-
ження безпечної експлуатації чинних енерго-
блоків АЕС із дотриманням необхідних вимог і 
норм ядерної та радіаційної безпеки. 

Продовження терміну експлуатації технічно 
та економічно вигідніше від побудови нових 
енергоблоків. За приблизними оцінками, про-
довження терміну експлуатації енергоблоку 
коштуватиме 3,3 млрд грн, у той час як побудова 
нового — у межах 185 млрд грн. У випадку ре-
актора ВВЕР-440, згідно з техніко-економічними 
показниками, загальні витрати на продовження 
термінів експлуатації будуть трохи вищими та 
становитимуть 4,6 млрд грн (приклад № 1 Рів-
ненської АЕС)22.

Враховуючи, що більшість енергоблоків 
українських АЕС побудовані та введені в експлу-
атацію ще за часів СРСР, то до 2055 р. усі нині 
наявні енергоблоки відпрацюють свій термін 
експлуатації (включаючи понадпроектний) та 
потребуватимуть переходу в стадію зняття з екс-
плуатації. У 2023 та 2025 р. потрібно розпочати 
процедуру зняття з експлуатації енергоблоків 
№ 1 та № 2 Южно-Української АЕС. 

Роботи за цим напрямом потребують від-
повідних фінансових затрат, які передбачені 
тарифом. За українським законодавством (від-
повідно до Закону України «Про впорядкування 
питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної 
безпеки» від 24 червня 2004 р. № 1868-IV), ДП 
«НАЕК «Енергоатом» повинно здійснювати від-
повідні резервні накопичення шляхом відраху-
вання коштів на спеціальний рахунок. 

Основним документом, на підставі якого 
ведеться діяльність щодо підготовки до зняття 

22  Коньшин В.І., Франкова М.В. Техніко-економічний аналіз робіт по подовженню терміну експлуатації енергоблоку ВВЕР-440 // Енергети-
ка: економіка, технології, екологія.– 2014.– № 3.

23 http://www.energoatom.kiev.ua/files/file/kse_2015.pdf
24 Там само
25   http://www.energoatom.kiev.ua/ua/actvts/decomission/23595-dyalnst_dp_naek_energoatom_schodo_pdgotovki_do_znyattya_z_

ekspluatatc_dyuchih_aes_ukrani/

з експлуатації АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом», є 
«Концепція зняття з експлуатації діючих атом-
них електростанцій України», яка затвердже-
на наказом Міністерства енергетики та вугіль-
ної промисловості України від 10.12.2015 р. 
№ 79823. У цьому документі представлена 
оцінка трудових та фінансових витрат на знят-
тя з експлуатації, але станом на кінець 2012 р. 
Очевидним є той факт, що на сьогодні, врахо-
вуючи інфляцію та девальвацію гривні, ці по-
казники не відповідають дійсності, але дають 
уявлення про обсяги витрат, необхідні для та-
ких цілей. 

При відкладеному демонтажу повні витра-
ти для ВВЕР-440 становитимуть 2303,0 млн грн, 
а для ВВЕР-1000 — 2934,5 млн грн. Водночас 
при невідкладному демонтажу повні витрати 
для ВВЕР-440 становитимуть 1808,3 млн грн, а 
ВВЕР-1000 — 2328,7 млн грн (табл. 8.1). Врахо-
вуючи той факт, що в Україні є 13 енергоблоків 
типу ВВЕР-1000, то для проведення робіт зі знят-
тя з експлуатації в рамках відкладеного демон-
тажу необхідно передбачити 38 148,5 млн грн, 
а для трьох реакторів типу ВВЕР-440 — 6909,0 
млн грн. Таким чином, з огляду на розрахунки 
за 2012 р., Україні для забезпечення фінансових 
можливостей роботи з виведення з експлуатації 
необхідно мати 45 057,5 млн грн. 

Таблиця 8.1. Оцінка трудовитрат і фінансових витрат 
на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС 

(станом на 31 грудня 2012 р.)24 

Енергоблок
Повні витрати Повні витрати 

(на 1 МВт ВП)

млн грн млн USD млн грн млн USD

Відкладений демонтаж

ВВЕР-440 2303,0 288,1 5,52 0,69

ВВЕР-1000 2934,5 367,1 2,93 0,37

Невідкладний демонтаж

ВВЕР-440 1808,3 226,3 4,33 0,54

ВВЕР-1000 2328,7 291,3 2,33 0,29

За інформацією ДП «НАЕК «Енергоатом», 
станом на 1 вересня 2017 р. фінансовий резерв 
для зняття з експлуатації поповнено на лише на 
3198,418 млн грн25.
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8.8.  Економіка побудови 
нових енергоблоків АЕС

Стратегічна невизначеність України в питан-
нях подальшого бачення ролі та місця атомної 
генерації в національній енергетичній структу-
рі негативно впливає на розвиток самої галузі 
та реалізацію інвестиційних проектів. Сьогодні 
найбільш перспективним проектом посилення 
генеруючих потужностей є добудова енергобло-
ків № 3 та № 4 на Хмельницькій АЕС. Будівель-
на готовність енергоблоку № 3 становить 75 %, 
а № 4 — 28 %. Унаслідок тривалого простою на 
енергоблоці № 4 потрібно буде проводити ре-
монтно-будівельні роботи майже з початку, на 
№ 3, відповідно до інформації ДП «НАЕК «Енер-
гоатом», протягом 2008–2013 рр. виконано 
близько 80 % ремонтно-відновлювальних робіт, 
за результатами технічного обстеження буді-
вельних конструкцій будівель і споруд, яке ви-
конувалося ПАТ «КІЕП» у період з 15.04.2006 р. 
до 29.12.2006 р. За інформацією ДП «НАЕК 
«Енергоатом», вартість добудови № 3 та № 4 
на Хмельницькій АЕС становить 3,7 млрд євро, 
що на 50–60 % менше від вартості споруджен-
ня АЕС «з нуля». ДП «НАЕК «Енергоатом» планує 
завершити будівництво і ввести в експлуатацію 
енергоблок № 3 Хмельницької АЕС у 2025 р. за 
допомогою чеських партнерів (Skoda), а також 
із залученням їх фінансування26. Для енергоб-
локу № 4 Хмельницької АЕС більш вірогідним 
є корейський партнер — Korea Hydro & Nuclear 
Power.

Потенційно цікавим для України може бути 
розвиток малих модульних реакторів, потужніс-
тю 150 або 300 МВт. На цей момент керівниц-
твом ДП «НАЕК «Енергоатом» уже вивчається 
така можливість при залученні технологічних 
потужностей компанії Holtec. 

26 https://economics.unian.ua/energetics/2047921-tretiy-blok-hmelnitskoji-aes-planuyut-zapustiti-v-2025-rotsi.html

Резюме

Для України вкрай важливо зберегти свій 
атомно-промисловий потенціал до моменту 
готовності компенсувати необхідний енерге-
тичний дефіцит іншими джерелами. Виведення 
одного реактора з експлуатації потребує його 
заміщення релевантною потужністю. З огляду 
на сучасну несприятливу економічну ситуацію 
у сфері атомної енергетики, яка є суттєвим дже-
релом фінансового наповнення державного 
бюджету, її подальший розвиток залишається 
під питанням. З причини суттєво заниженого та-
рифу атомна галузь недоотримує колосальні фі-
нансові ресурси, результатом чого є значне від-
ставання щодо ключових напрямків стабільного 
функціонування всієї галузі, зокрема в питаннях 
підготовки до зняття з експлуатації енергобло-
ків, що відпрацювали понадпроектний термін, 
поводження з ВЯП та РАВ, а також щодо подаль-
ших технологічних спроможностей підтримки 
належної роботи всіх енергоблоків. Для поси-
лення ядерної безпеки та захищеності Україні 
доводиться залучати допомогу міжнародних 
фінансових інституцій. Атомна енергетика, як 
стратегічна галузь України, потребує об’єктивної 
та виваженої національної політики в питаннях 
її фінансового забезпечення, оскільки від цього 
залежить не тільки економіка всієї країни, а й 
благополуччя кожного жителя країни.
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9.1.  Стратегія поводження 
з РАВ в�Україні 
(напрацювання, зберігання, 
перевезення, захоронення, 
переробка) 

9.1.1.  Політика у�сфері поводження 
з РАВ в�Україні

Основні принципи державної політики у сфе-
рі поводження з РАВ визначені законодавством 
України, зокрема Законом України «Про пово-
дження з радіоактивними відходами». 

Реалізація державної політики у сфері пово-
дження з РАВ здійснюється згідно зі Стратегією 
поводження з радіоактивними відходами в Укра-
їні, Загальнодержавною цільовою екологічною 
програмою поводження з радіоактивними від-
ходами, Загальнодержавною програмою знят-
тя з експлуатації ЧАЕС та перетворення об’єкта 
«Укриття» на екологічно безпечну систему. 

У Стратегії поводження з радіоактивними 
відходами в Україні визначені основні напрями 
та завдання з розвитку в Україні системи пово-
дження з РАВ на період 50 років. Стратегія роз-
роблена на підставі аналізу стану поводження 
з РАВ в Україні з урахуванням кращої міжнарод-
ної практики, стандартів з безпеки МАГАТЕ та 
Європейського Союзу.

Обраний стратегічний варіант розвитку сис-
теми поводження з РАВ в Україні передбачає:

• переробку РАВ атомних електростанцій 
на майданчиках АЕС до стану, прийнятного для 
захоронення або довгострокового зберігання 
у центральних сховищах на майданчику комп-
лексу «Вектор»;

• збір, кондиціонування, транспортування, 
тимчасове зберігання РАВ та відпрацьованих 
джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), які 
утворюються в галузі медицини, науки та про-
мисловості, на ДМСК ДК «УкрДО «Радон»;

• централізоване захоронення низько- та 
середньоактивних короткоіснуючих РАВ та дов-
гострокове зберігання довгоіснуючих і високо-
активних РАВ усіх виробників України у сховищах 
на майданчику комплексу «Вектор»;

• захоронення довгоіснуючих та високоак-
тивних РАВ у геологічному сховищі; 

• створення національної організації з пово-
дження з РАВ, включно з довготривалим збері-
ганням та захороненням РАВ;

• забезпечення сталого і достатнього фінан-
сування заходів з поводження з РАВ;

• розвиток нормативно-правової бази та 
міжнародне співробітництво. 

Відповідно до Загальнодержавної цільової 
екологічної програми поводження з РАВ здійс-
нюється реалізація практичних завдань на пе-
ріод до 2017 р., а саме: 

• удосконалення системи поводження з РАВ 
на АЕС;

• переоцінка безпеки, технічне переосна-
щення та перепрофілювання ДМСК ДК «УкрДО 
«Радон» у пункти збору та тимчасового контей-
нерного зберігання РАВ;

• введення в експлуатацію та експлуатація 
приповерхневих сховищ для захоронення РАВ 
першої черги комплексу «Вектор»;

• проектування та спорудження у складі дру-
гої черги комплексу «Вектор» сховищ для дов-
гострокового зберігання довгоіснуючих та ви-
сокоактивних РАВ, зокрема відпрацьованих ДІВ, 
осклованих РАВ від переробки ВЯП, що поверта-
тимуться з Російської Федерації, інших довгоіс-
нуючих та високоактивних РАВ;

• проектування у складі другої черги комп-
лексу «Вектор» об’єктів з переробки РАВ; 

• підтримка системи поводження з РАВ 
чорнобильського походження, моніторинг, мо-
дернізація та підвищення безпеки об’єктів збе-
рігання аварійних РАВ, створених у перші роки 
ліквідації Чорнобильської аварії;

ІХ.  Поводження з радіоактивними 
відходами та джерелами іонізуючого 
випромінювання в Україні
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• виконання пошукових та науково-дослід-
ницьких робіт щодо вибору майданчика для 
розміщення геологічного сховища;

• підвищення кваліфікації та підготовка пер-
соналу;

• удосконалення державної системи обліку 
та контролю РАВ;

• нормативно-правове забезпечення та між-
народне співробітництво.

Строк реалізації заходів Загальнодержав-
ної цільової екологічної програми поводження 
з РАВ завершується у 2017 р. Державне агент-
ство України з управління зоною відчуження 
(ДАЗВ) проводить роботу з актуалізації заходів 
загальнодержавної програми та продовження 
строку їх реалізації на наступний період шляхом 
розроблення та погодження з усіма зацікавле-
ними сторонами відповідного законопроекту. 

9.1.2.  Поточний стан реалізації 
стратегії поводження з�РАВ

Реалізація конкретних стратегічних завдань, 
визначених Стратегією поводження з РАВ в Укра-
їні, здійснюється відповідно до Загальнодержав-
ної цільової екологічної програми поводження 
з радіоактивними відходами і Загальнодержав-
ної програми зняття з експлуатації Чорнобиль-
ської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на 
екологічно безпечну систему. Нижче наведено 
актуальну інформацію щодо стану реалізації 
стратегії поводження з РАВ в Україні. 

На діючих АЕС створюються комплекси з пе-
реробки РАВ з метою їх мінімізації та приведен-
ня до стану, прийнятного для захоронення або 
довгострокового зберігання у центральних схо-
вищах на майданчику комплексу «Вектор»:

• на Запорізькій та Рівненській АЕС значна 
частина обладнання комплексів вже поставлена, 
провадяться монтаж та приймальні випробуван-
ня, введення комплексних ліній у дослідно-про-
мислову експлуатацію планується у 2018 р.;

• на Хмельницькій та Южно-Українській АЕС 
проведене обстеження будівель майбутнього роз-
ташування комплексів, розроблені та представле-
ні на державну експертизу проекти комплексів;

• здійснюється пошук безпечних технологій 
щодо іммобілізації сольового плаву, який утво-
рюється на установках глибокого упарювання 
рідких РАВ, у тверду матрицю;

• ведуться роботи з вибору технології пере-
робки кубового залишку без напрацювання со-
льового плаву.

На Чорнобильській АЕС:
• продовжуються роботи зі зняття з експлуа-

тації блоків №№ 1, 2, 3, демонтаж систем та об-
ладнання;

• завершується будівництво Нового безпеч-
ного конфайнмента об’єкта «Укриття»;

• продовжується створення інфраструктури 
для поводження з РАВ;

• експлуатується тимчасове сховище для 
зберігання упаковок високоактивних та довго-
існуючих РАВ, у складі Промислового комплексу 
з поводження з твердими радіоактивними від-
ходами; 

• вводиться в експлуатацію завод з перероб-
ки твердих РАВ, у складі Промислового комплек-
су з поводження з твердими радіоактивними 
відходами; 

• вводиться в експлуатацію завод з перероб-
ки рідких РАВ;

• створюється лінія подрібнення високоак-
тивних довгомірів для поводження із вилучени-
ми з реакторних відділень елементами;

• експлуатується Комплекс з виробництва 
металевих бочок та залізобетонних контейнерів 
для РАВ;

• планується та розпочато проектування до-
даткових установок для поводження з РАВ Чор-
нобильської АЕС (ЧАЕС): установки з очищення 
рідких РАВ (РРВ) від органічних сполук та тран-
суранових елементів, дільниць складування, 
фрагментації та дезактивації демонтованих кон-
струкцій, установки для звільнення демонтова-
них матеріалів від регулюючого контролю.

На майданчику комплексу «Вектор» (15 км 
на південний захід від ЧАЕС):

• експлуатується спеціально обладнане 
приповерхневе сховище для захоронення РАВ, 
призначене для захоронення упаковок РАВ від 
ЧАЕС;

• завершується будівництво двох приповерх-
невих сховищ для захоронення РАВ — твердих 
РАВ (ТРВ-1, ТРВ-2); 

• завершується облаштування необхідних 
об’єктів інфраструктури, призначених для забез-
печення експлуатації сховищ;

• збудоване та вводиться в експлуатацію 
Централізоване сховище для довгострокового 
зберігання відпрацьованих ДІВ; 

• завершується облаштування об’єктів інфра-
структури комплексу;

• проектуються сховища для зберігання 
осклованих високоактивних РАВ від переробки 
ВЯП українських АЕС, що повертатимуться з Росій-
ської Федерації, а також об’єкта з переробки РАВ.

На території Чорнобильської зони відчу-
ження (крім ЧАЕС та комплексу «Вектор»):

• на всій території зони відчуження постійно 
забезпечуються заходи з радіаційного контро-
лю та моніторингу навколишнього середовища 
згідно з погодженим регламентом;

• продовжується експлуатація приповерхне-
вих сховищ для захоронення РАВ — пункту за-
хоронення РАВ (ПЗРВ) «Буряківка», планується 
розширення цього ПЗРВ; 

• реалізовані проекти стабілізації та під-
вищення безпеки сховищ, у яких розміщували 
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РАВ у перші роки ліквідації Чорнобильської ка-
тастрофи, — ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ черга 
ЧАЕС»; 

• продовжується обстеження пунктів тимча-
сової локалізації РАВ (ПТЛРВ) щодо виявлення/
уточнення місць розташування траншей та бур-
тів з РАВ, проведено переоцінку впливу ПТЛРВ 
з метою оптимізації подальших рішень з їх ре-
абілітації, продовжується вилучення РАВ із най-
більш небезпечних траншей та буртів.

На ДМСК ДК «УкрДО «Радон» реалізуються 
заходи:

• з перепрофілювання та переоснащення 
у пункти збору та тимчасового зберігання РАВ;

• переоцінки та підвищення безпеки діючих 
і законсервованих «історичних» сховищ РАВ;

• створення нових об’єктів, призначених для 
поводження з РАВ;

• оновлення транспортного і контейнерного 
парку;

• модернізації систем радіаційного моніто-
рингу та фізичного захисту.

9.2.  Відпрацьовані джерела 
іонізуючого випромінювання

Джерело іонізуючого випромінювання — це 
радіоактивний матеріал, який використовується 
як джерела випромінювання. ДІВ широко вико-
ристовуються в медицині, науці, промисловості, 
сільському господарстві тощо.

Відпрацьовані ДІВ — це ДІВ, які більше не ви-
користовуються та які не планується використо-

вувати для практичної діяльності, відносно якої 
було отримано офіційний дозвіл. Після передачі 
на ДМСК «Радон» ДІВ стають радіоактивними 
відходами.

Збирання та тимчасове зберігання РАВ, що 
утворюються внаслідок діяльності з використан-
ня ДІВ у медицині, науці та різних галузях про-
мисловості, у відповідних регіонах України здій-
снюють ДМСК ДК «УкрДО «Радон». 

На ДСП «Дніпропетровський ДМСК», яке 
обслуговує один із промислових регіонів Укра-
їни, де використовувалася та продовжує ви-
користовуватися значна кількість ДІВ, забез-
печується пілотна експлуатація Мобільного 
комплексу технічних засобів з безпечної роз-
рядки відпрацьованих ДІВ із блоків біологічно-
го захисту типів БГІ та Е (рис. 9.1). Цей комплекс 
є об’єктом із переробки РАВ, які являють собою 
відпрацьовані ДІВ гамма-випромінювання. Це 
дозволить мінімізувати об’єми таких РАВ, під-
вищити безпеку їх зберігання, оптимізувати 
транспортування до комплексу «Вектор» (кіль-
кість перевезень зменшиться в десятки разів). 
У подальшому передбачається переміщувати 
зазначений вище мобільний комплекс на май-
данчики інших ДМСК. 

Для довгострокового зберігання відпрацьо-
ваних ДІВ (протягом 50 років) на комплексі ви-
робництв «Вектор» у Чорнобильській зоні відчу-
ження споруджено Централізоване сховище для 
довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ 
(ЦСВДІВ). На ЦСВДІВ заплановано передавати 
відпрацьовані ДІВ з ДМСК «Радон». На сьогодні 
ЦСВДІВ перебуває на стадії введення в експлуа-
тацію (тривають «гарячі» випробування).

Рис. 9.1. Мобільний комплекс технічних засобів з безпечної розрядки відпрацьованих джерел іонізуючого 
випромінювання із блоків біологічного захисту типів БГІ та Е
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9.3.  Обсяги накопичених РАВ 
та їхня класифікація

9.3.1. Обсяги РАВ в�Україні

Державна система обліку РАВ та контролю за 
їх переміщенням і місцем розташування склада-
ється з двох головних елементів: Державного ре-
єстру РАВ і Державного кадастру сховищ та місць 
тимчасового зберігання РАВ. ДАЗВ, як орган дер-
жавного управління у сфері поводження з РАВ, 
здійснює функції організатора та координатора 
ведення державного обліку РАВ та сховищ РАВ, 
а також проведення державних інвентаризацій 
РАВ. Функції ведення Державного реєстру та 
Державного кадастру покладені на ДК «УкрДО 
«Радон», у складі якого діють Головний інфор-
маційно-аналітичний центр державної системи 
обліку РАВ та Регіональні центри обліку РАВ.

Державні інвентаризації РАВ проводяться раз 
на 3 роки. Перша державна інвентаризація була 
проведена в 1999–2000 рр., друга — у 2003 р., 
третя — у 2007 р., четверта — у 2010 р., п’ята — 
у 2013 р., шоста — у 2016 р.

Відомості щодо обсягів РАВ станом на 
01.07.2017 р. наведено в табл. 9.1–9.7.

Більш детальну інформацію щодо обсягів РАВ 
в Україні можна знайти в Національній доповіді 
про виконання Україною зобов’язань, що випли-
вають з Об’єднаної конвенції про безпеку пово-
дження з ВЯП та про безпеку поводження з РАВ.

9.3.2. Класифікація РАВ в�Україні

Згідно з чинними нормативними документа-
ми України РАВ поділяються на групи (за крите-
ріями рівнів вилучення), категорії (за критерієм 
питомої активності), види (відповідно до виду 
РАВ-генеруючих виробництв) і типи (за критерія-
ми допустимого типу захоронення).

У чинній класифікації виділені два типи РАВ: 
короткоіснуючі та довгоіснуючі. РАВ першого 
типу можуть бути захоронені в поверхневих або 
приповерхневих сховищах, а другого — лише 
в стабільних глибоких геологічних формаціях. 

Безпосередній зв’язок між групами, кате-
горіями, видами і типами РАВ національними 
нормативними документами не встановлений. 
Відсутня також чітка й однозначна спадкоєм-
ність критеріїв класифікації, що застосовуються 
виробниками відходів, і критеріїв поділу РАВ 
за типом допустимого захоронення. Так, сорту-
вання РАВ на категорії (низько-, середньо- і ви-
сокоактивні) спрямоване, головним чином, на 
забезпечення безпеки персоналу при операціях 
поводження з РАВ та фактично не враховує при-
пустимий тип захоронення. Це може призвести 
до необхідності повторного сортування відходів, 
їх додаткового кондиціонування і перепакуван-

Таблиця 9.1. Відомості щодо радіоактивних відходів, 
які зберігаються у сховищах на майданчиках діючих АЕС

Назва матеріалу Місце розташування Об’єм, м3

Фільтрувальні матеріали ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС 1533,9

Кубовий залишок ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС 9054,4

Зневоднений шлам ХАЕС, РАЕС 68,4

Сольовий плав ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС 8397,8

Низькоактивні ТРВ ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС 38 324,3

Середньоактивні ТРВ ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС 1999,2

Високоактивні ТРВ ХАЕС, РАЕС, ЗАЕС, ЮУАЕС 217,6

Бітумний компаунд РАЕС 147,8

Таблиця 9.2. Відомості щодо радіоактивних відходів, 
які зберігаються у сховищах на майданчику ДСП ЧАЕС 

станом на 01.07.2017 р.

Назва матеріалу РАВ Об’єм, м3

Низькоактивні ТРВ 1069,0

Середньоактивні ТРВ 926,5

Високоактивні ТРВ 519,5

Низько- та середньоактивні довгоіснуючі РАВ 0,3

Кубовий залишок 13 577,2

Іонообмінні смоли 4109,5

Пульпа 2295,9

Відпрацьоване радіоактивне масло 104,80

Масло-паливна суміш 40,514

Таблиця 9.3. Відомості щодо радіоактивних відходів, 
які зберігаються у сховищах на майданчиках 

дослідницьких реакторів 
(Інститут ядерних досліджень НАН України) 

Назва матеріалу Об’єм, м3 Маса, т

Середньоактивні ТРВ – * 7,168

Низькоактивні РРВ 447,7 – *

* Активність та радіонуклідний склад не визначається через відсутність відповідних мето-
дик та/або обладнання.

Таблиця 9.4. Відомості щодо радіоактивних відходів, 
які захоронені у сховищах ДСП «ЦППРВ» станом на 01.07.2017 р.

Агрегатний 
стан РАВ Категорія РАВ Назва 

сховища
Маса, 

т
Об’єм, м3 

(од.)

Тверді РАВ
Низько- та серед-

ньо-активні 
ПЗРВ «Буря-

ківка»
1 404 671 689 700 1

Тверді РАВ
Високоактивні, 
довгоіснуючі

ПЗРВ «Підліс-
ний»

7920 2 3960 2

Тверді РАВ
Низько- та 

середньоактивні 
довгоіснуючі 

ПЗРВ «ІІІ 
черга ЧАЕС»

41 900 26 200

Упаковки 
РАВ

Низькоактивні 
ТРВ

СОПСТРВ 164 100,7

Тверді РАВ ВДІВ
ЦСВДІВ КВ 
«Вектор»

40 1634

1  Об’єм вказано станом на 01.01.2017 р. Остаточні дані будуть визначені після закриття і 
консервації останньої траншеї № 21 за результатами проведення геодезичних вимірювань.

2  Вказана кількість високоактивних РАВ. Однак, за даними інвентаризації 1989 р., з ураху-
ванням матеріалів, використаних для стабілізації РАВ у модулях ПЗРВ «Підлісний» (рідкий 
бетон, піщано-гравійна суміш), які мають наведену активність і теж містять РАВ, загальна 
кількість РАВ у модулях становить 22,0 тис. тонн та 11,0 тис. м3 відповідно.
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Таблиця 9.5. Відомості щодо радіоактивних відходів чорнобильського походження, які зберігаються у сховищах 
ДСП «ЦППРВ» станом на 01.07.2017 р.

Агрегатний стан РАВ Категорія РАВ Місце розташування Маса, т Об’єм, м3

Тверді РАВ
Низько- та 

середньоактивні

ПТЛРВ «Нова Будбаза» 29 960 21 950

ПТЛРВ «Стара Будбаза» 62 550 40 150

ПТЛРВ «Нафтобаза» 180 600 95 430

ПТЛРВ «Піщане плато» 91 534 57 288

ПТЛРВ «Станція Янів» 15 000 30 000

ПТЛРВ «Рудий ліс» 250 000 500 000

ПТЛРВ «Прип’ять» 11 000 16 000

ПТЛРВ «Копачі» 90 000 110 000

ПТЛРВ «Чистогалівка» 150 000 874

Всього 956 154 871 692

Таблиця 9.6. Відомості щодо РАВ, які зберігаються у сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон» станом на 01.07.2017 р.

Назва матеріалу РАВ Місце розташування Об’єм*, м3 Маса*, т

Низько- та середньоактивні ТРВ

Київський ДМСК 2105,0 2493,3

Дніпропетровський ДМСК 591,5 935,5

Одеський ДМСК 525,6 343,8

Львівський ДМСК 698,2 730,6**

Харківський ДМСК 2122,6 2091,7

Низько- та середньоактивні РРВ

Київський ДМСК 480 -

Дніпропетровський ДМСК 124 -

Одеський ДМСК 183 -

Харківський ДМСК 2 -

Насосно-компресорні труби, 
забруднені техногенно-підсиленими 
джерелами природного походження

Харківський ДМСК 812 780,2

* Маса та об’єм ТРВ наведені з урахуванням біологічного захисту відпрацьованих ДІВ.
** Маса ТРВ наведена з урахуванням матеріалу, що використовувався для пошарового цементування сховищ.

Таблиця 9.7. Відомості щодо відпрацьованих ДІВ, які розміщені 
у сховищах ДМСК ДК «УкрДО «Радон» станом на 01.07.2017 р.

Назва матеріалу РАВ Місце розташування Кількість, од. Активність**, Бк 

Відпрацьовані закриті ДІВ, які розміщені 
у сховищах колодязного типу

Київський ДМСК 6611 1,39E+14

Дніпропетровський ДМСК 8391 1,02E+14

Одеський ДМСК 19 312 5,49E+13

Львівський ДМСК 8151 3,84E+13

Харківський ДМСК 15 348 8,09E+13

Відпрацьовані закриті ДІВ у біозахисті 

Київський ДМСК 114 053 1,44E+15

Дніпропетровський ДМСК 212 376 7,07E+14

Одеський ДМСК 38 485 5,72E+14

Львівський ДМСК 96 765 2,36E+14

Харківський ДМСК 93 719 2,41E+14

Відпрацьовані закриті ДІВ високої 
потужності (РІТЕГ)

Одеський ДМСК 15 1,97E+16
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ня перед захороненням. Відповідно, додаткові 
роботи спричинять додаткові витрати на захо-
ронення. Специфіка класифікації та захоронення 
РАВ чорнобильського походження також не ві-
дображена в чинних нормативних документах.

Із урахуванням нового стандарту безпеки 
МАГАТЕ GSG-1 Classification of Radioactive Waste 
та міжнародного досвіду в Україні ініційовано 
перегляд і вдосконалення класифікації РАВ. Ме-
тою цього є впровадження системи класифікації 
РАВ відповідно до способу остаточного захоро-
нення РАВ. Протягом 2011–2013 рр. реалізовано 
проект INSC U4.01/08-С «Вдосконалення сис-
теми класифікації РАВ в Україні». Продовжуєть-
ся робота з імплементації рекомендацій щодо 
модифікації чинної класифікації РАВ, отриманих 
у рамках цього проекту, в національну норма-
тивно-правову систему. 

Впровадження оновленої класифікації РАВ 
дозволить здійснити оптимізацію їх захоронен-
ня — розділяти РАВ на класи відповідно до крите-
ріїв прийнятності РАВ на захоронення в чотирьох 
типах сховищ: у поверхневих, приповерхневих, 
на проміжних глибинах, у геологічному сховищі. 
Такий підхід повністю гармонізований із вимога-
ми МАГАТЕ та кращою міжнародною практикою.

Як було оцінено в рамках вказаного проекту, 
впровадження оновленої класифікації матиме 
істотний економічний ефект при захороненні 
РАВ в Україні. ДАЗВ, у співпраці з МОЗ, Міненер-
говугілля та Держатомрегулювання, розроблено 
законопроект щодо впровадження на законо-
давчому рівні системи класифікації РАВ, яка пе-
редбачає відповідність класів РАВ передбачено-
му способу їх захоронення.

У перехідний період, до введення в дію онов-
леної системи класифікації, для потреб експлуа-
тації діючих об’єктів застосовується чинна класи-
фікація РАВ.

9.4. Огляд та стан сховищ РАВ та ДІВ

9.4.1. Сховища ДК «УкрДО «Радон»
Збирання та тимчасове зберігання РАВ, що 

утворюються внаслідок діяльності з використання 
ДІВ у медицині, науці та різних галузях промисло-
вості, у відповідних регіонах України здійснюють 
шість Державних міжрегіональних спеціалізова-
них підприємств з поводження з РАВ (ДМСК) ДК 
«УкрДО «Радон»: ДСП «Київський ДМСК», ДСП 
«Харківський ДМСК», ДСП «Дніпропетровський 
ДМСК», ДСП «Одеський ДМСК», ДСП «Львівський 
ДМСК» і ДСП «Донецький ДСК».

З огляду на неможливість перемістити ДСП 
«Донецький ДСК» на підконтрольну українській 
владі територію наказом ДАЗВ від 24.03.2015 р. 
№ 33 діяльність підприємства була тимчасово 
зупинена до закінчення бойових дій та віднов-
лення державного контролю на непідконтроль-
них українській владі територіях. Водночас сфе-
ру обслуговування території Донецької області, 
що залишилася підконтрольною українській 
владі, було передано до ДСП «Дніпропетров-
ський ДМСК», та внесені відповідні зміни в уста-
новчі й організаційні документи.

Діяльність ДМСК щодо поводження з відпра-
цьованими ДІВ охоплює:

• збирання та перевезення відпрацьованих 
ДІВ до своїх сховищ;

• експлуатацію сховищ для контейнерного 
зберігання ТРВ; 

• обслуговування, контроль та моніторинг 
законсервованих сховищ РАВ, заповнення яких 
здійснювалося в попередній період (до 1996 
року) за технологією захоронення.

Сховища для зберігання РАВ, що експлуату-
ються, являють собою будівлі ангарного типу, 
в яких організоване контейнерне зберігання РАВ 

 Рис. 9.2. Сховища для контейнерного зберігання РАВ та відпрацьованих ДІВ на ДМСК «Радон»
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та відпрацьованих ДІВ (рис. 9.2). Ці будівлі були 
споруджені на майданчиках ДМСК у 90-ті роки 
ХХ століття після прийняття рішення щодо пере-
ходу ДМСК на технологію контейнерного збері-
гання РАВ. 

Законсервовані сховища РАВ, заповнені до 
1996 р. за технологією захоронення, являють 
собою систему приповерхневих залізобетонних 
сховищ РАВ модульного типу, ємністю 200 м3, 
споруджених за типовими проектами в 60–70-х
роках минулого століття. Щодо цих сховищ 
ДМСК здійснюють обслуговування, моніторинг 
та переоцінку умов безпеки з метою прийняття 
рішень щодо стану безпеки кожного конкретно-
го сховища, строків, протягом яких ці сховища 
можуть гарантувати надійну ізоляцію РАВ, і тех-
нологічних рішень із вилучення РАВ та ліквідації 
сховищ. 

Також на майданчиках ДМСК розміщені схо-
вища колодязного типу (рис. 9.3) для відпрацьо-
ваних ДІВ, що являють собою заглиблені ємності 
із нержавіючої сталі з хвилеподібною приймаль-
ною трубою для опускання капсул ДІВ. Прийня-
то регулююче рішення, згідно з яким подальше 
розміщення відпрацьованих ДІВ у сховищах ко-
лодязного типу припинено. 

Наразі проводяться обстеження ємностей 
сховищ колодязного типу та стану РАВ у вигляді 
відпрацьованих ДІВ, розміщених у них. Дані цих 
обстежень будуть враховані при прийнятті тех-
нологічних рішень щодо вилучення відпрацьо-
ваних ДІВ та подальшого зняття з експлуатації 
сховищ. 

У 2016 р., за підтримки шведського регулю-
ючого органа (SSM), розпочато розроблення 
типового технічного рішення щодо вилучення 
відпрацьованих ДІВ зі сховищ колодязного типу, 
в якому будуть враховані результати обстежень. 
Пілотна реалізація цього технічного рішення, 

після його погодження за результатами експер-
тизи, планується на ДСП «Київський ДМСК».

Згідно із Законом України «Про загальнодер-
жавну цільову екологічну програму поводжен-
ня з радіоактивними відходами» на ДМСК ДК 
«УкрДО «Радон» реалізуються заходи з перео-
снащення та перепрофілювання спецкомбінатів 
ДК «УкрДО «Радон» з метою створення умов для 
збирання та тимчасового контейнерного збері-
гання РАВ.

На ДСП «Дніпропетровський ДМСК» з 2013 р. 
експлуатується сховище поверхневого типу із 
залізобетонних конструкцій для контейнерного 
зберігання ТРВ та відпрацьованих ДІВ модульно-
го типу.

Згідно з умовами виданих ліцензій ДМСК 
провели переоцінку стану безпеки сховищ РАВ 
на своїх майданчиках. Переоцінки стосуються як 
сховищ, які експлуатуються за технологією тимча-
сового контейнерного зберігання РАВ, так і закон-
сервованих «історичних» сховищ РАВ, експлуата-
ція яких здійснювалася в попередній період. 

З метою підвищення безпеки поводження 
з РАВ на ДМСК, на деяких із них впроваджуються 
проекти зі створення нових об’єктів, призначе-
них для поводження з РАВ, та технологій пере-
робки і кондиціонування РАВ.

9.4.2. Комплекс «Вектор»

Згідно із Законом України «Про загально-
державну цільову екологічну програму пово-
дження з РАВ» та Стратегією поводження з РАВ 
в Україні у Чорнобильській зоні відчуження на 
майданчику комплексу «Вектор» передбачено 
будівництво установок з переробки РАВ, схо-
вищ для довгострокового зберігання РАВ і від-
працьованих ДIВ та приповерхневих сховищ 
для захоронення короткоіснуючих низько- та 

Рис. 9.3. Сховища колодязного типу для зберігання відпрацьованих ДІВ на ДМСК «Радон»
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середньоактивних ТРВ, що утворилися внаслі-
док Чорнобильської катастрофи. На майданчик 
«Вектор» планується передати практично всі 
РАВ України, зокрема з ДМСК ДК «УкрДО «Ра-
дон», діючих АЕС України, ЧАЕС та Чорнобиль-
ської зони відчуження.

Сховища для довгострокового зберігання РАВ
На цей час на стадії введення в експлуатацію 

перебуває Централізоване сховище відпрацьо-
ваних ДІВ (ЦСВДІВ).

ЦСВДІВ (рис. 9.4) призначене для приймання, 
ідентифікації, сортування, обробки, розміщення 
в упаковки, паспортизації та наступного розділь-
ного зберігання строком до 50 років відпрацьо-
ваних джерел альфа-, бета-, гамма- та нейтро-
нного випромінювання закритого типу до їхньої 
передачі на захоронення. 

До ЦСВДІВ планується в першу чергу пере-
давати відпрацьовані ДІВ, що на цей час збері-
гаються на спецкомбінатах ДК «УкрДО «Радон». 

Згідно з відкоригованим Проектом ЦСВДІВ, 
відпрацьовані ДІВ розділяються на 5 технологіч-
них потоків: 

• потік 1 — радіоізотопні термоелектричні 
генератори (РІТЕГ);

• потік 2 — блоки гамма-джерел (БГІ та Е);
• потік 3 — нейтронні джерела;
• потік 4 — інші (крім БГІ та Е) γ-джерела, 

β-джерела, інтенсивні α+γ-джерела;
• потік 5 — α-джерела, низькоактивні α+γ — 

джерела, β-джерела з організацією робіт по ІІ та 
ІІІ класу згідно з ОСПУ.

Поводження з кожним потоком відпрацьова-
них ДІВ буде здійснюватися за окремим техно-
логічним процесом. Відпрацьовані ДІВ потоку 1 

(РІТЕГ) планується розміщувати безпосередньо 
на довгострокове зберігання. Поводження з від-
працьованими ДІВ потоків 2–4 передбачено 
в гарячих камерах, з відпрацьованими ДІВ пото-
ку 5 — у радіаційно-захисному боксі.

Роботи з будівництва ЦСВДІВ та монтажу сис-
тем і обладнання цього сховища, що стосується 
технологічного процесу поводження з відпра-
цьованими ДІВ, зокрема їх приймання, пере-
робку та дострокове зберігання, а також систем 
радіаційного контролю і вентиляції завершені 
протягом 2015 р. На цей час на ЦСВДІВ прово-
дяться «гарячі» випробування (з використанням 
окремих ДІВ з відомими характеристиками).

Такі об’єкти перебувають на стадіях плану-
вання, проектування та будівництва:

• сховище осклованих високоактивних РАВ, 
що повертатимуться в Україну після переробки 
ВЯП українських АЕС;

• сховище високоактивних РАВ;
• сховище довгоіснуючих середньоактивних 

відходів.

Сховища для захоронення
На цей час на стадії експлуатації перебуває 

Спеціально обладнане приповерхневе сховище 
твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ, так 
званий Лот 3).

СОПСТРВ (рис. 9.5) призначене для захо-
ронення кондиційованих РАВ ЧАЕС. Проектна 
потужність сховища — 50 210 м3 РАВ. СОПСТРВ 
складається із двох паралельних секцій, кожна 
з яких має 11 залізобетонних відсіків (модулів). 
Сховище облаштоване центральною дренаж-
ною галереєю, двома пересувними каркасними 
конструкціями з мостовими кранами для запо-

Рис. 9.4. Централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ
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внення модулів, системою радіаційного контро-
лю та моніторингу навколишнього середовища. 

Держатомрегулювання надано ДСП «ЦППРВ» 
регулюючі рішення щодо погодження прийман-
ня в СОПСТРВ на захоронення упаковок з РАВ, 
виробленими на інших об’єктах з переробки РАВ 
(крім ЧАЕС).

Такі об’єкти перебувають на стадіях плану-
вання, проектування та будівництва:

• сховище ТРВ-1 (для захоронення РАВ у залі-
зобетонних контейнерах);

• сховище ТРВ-2 (для захоронення неупако-
ваних і великогабаритних РАВ навалом).

9.4.3. ПЗРВ «Буряківка»

ПЗРВ «Буряківка» експлуатується з 1987 р., 
складається з 30 приповерхневих сховищ (тран-
шей) для захоронення РАВ. Основним інженер-
ним бар’єром, що забезпечує локалізацію ра-

діонуклідів, є спеціально укладений глиняний 
екран товщиною 1 м. Усього з початку експлу-
атації у сховищах (траншеях) ПЗРВ «Буряківка» 
розміщено близько 687 тис. м3 РАВ чорнобиль-
ського походження, сумарною активністю 2,54 · 
1015 Бк. 

ПЗРВ «Буряківка» (рис. 9.6) — це один з ос-
новних елементів системи поводження з вели-
кими обсягами аварійних РАВ, які утворилися 
внаслідок Чорнобильської аварії, споруджений 
у рамках першочергових заходів із ліквідації 
аварії. Дотепер експлуатація сховищ цього ПЗРВ 
забезпечує захоронення великої кількості низь-
коактивних РАВ, що утворюються під час робіт на 
майданчику ЧАЕС та діяльності на забруднених 
територіях зони відчуження. Потужності ПЗРВ 
«Буряківка» практично вичерпані. З урахуван-
ням переоцінки безпеки ПЗРВ «Буряківка», яка 
проводилася за підтримки Європейської комісії, 
розглядається рішення щодо його реконструкції 

Рис. 9.5. Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих РАВ (Лот 3) на комплексі «Вектор» 

Рис. 9.6. ПЗРВ «Буряківка»
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з метою збільшення потужностей із захоронен-
ня низькоактивних РАВ. 

 9.4.4. Геологічне сховище

Стратегічною задачею захоронення РАВ є ізо-
ляція їх від людини та біосфери на весь період 
їхньої потенційної небезпеки. Основні об’єкти 
захисту — людина та біосфера — повинні бути 
відділені не лише від потенційного контакту 
з РАВ, а й від опосередкованого — у разі міграції 
радіонуклідів зі сховищ. 

Законом України «Про поводження з радіо-
активними відходами» введено термін «вироб-
ники радіоактивних відходів» та встановлено, 
що довгоіснуючі РАВ підлягають захороненню 
лише у твердому стані, у стабільних геологіч-
них формаціях, з обов’язковим переведенням їх 
у вибухо-, пожежо-, ядернобезпечну форму, що 
гарантує локалізацію відходів у межах гірничого 
відводу надр. 

Для остаточного захоронення високоактив-
них та довгоіснуючих РАВ, зокрема РАВ від пере-
робки ВЯП, відповідно до Стратегії поводження 
з РАВ в Україні, планується створення геологіч-
ного сховища. На сьогодні, за сприяння Євро-
пейського Союзу (Проект INSC — U4.01/09 B),
проводяться роботи з розроблення концепції ге-
ологічного захоронення РАВ в Україні. Водночас 
активно використовується передовий досвід ін-
ших країн Європи та світу. 

Під час проведення комплексу пошукових, 
оціночних, науково-методичних, дослідницьких 

і проектних робіт з вибору майданчиків для роз-
міщення геологічного сховища для захоронення 
довгоіснуючих та високоактивних РАВ, інженер-
но-технічну підтримку надають Інститут геохімії 
навколишнього середовища та Науково-інже-
нерний центр радіологічних полігонних дослі-
джень Національної академії наук України.

9.5.  Система та структура управління 
сферою поводження з�РАВ та�ДІВ

Відповідно до принципів державної політики 
у сфері використання ядерної енергії та радіа-
ційного захисту, встановлених у статті 5 Закону 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку», в Україні забезпечується 
розмежування державного управління у сфе-
рі використання ядерної енергії та державного 
управління у сфері захоронення і довгостроко-
вого зберігання РАВ (рис. 9.7).

На ДАЗВ покладено виконання функцій ор-
гана державного управління у сфері поводжен-
ня з РАВ на стадії їх довгострокового зберіган-
ня і захоронення та забезпечення реалізації 
державної політики у сфері поводження з РАВ. 
ДАЗВ, відповідно до покладених на нього за-
вдань, здійснює державне управління діяльніс-
тю спеціалізованих підприємств з поводження 
з РАВ та ДСП ЧАЕС при здійсненні діяльності зі 
зняття з експлуатації блоків № 1–3 ЧАЕС та пе-
ретворення об’єкта «Укриття» в екологічно без-
печну систему. 

Рис. 9.7. Структура управління сферою поводження з РАВ в Україні
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Діяльність ДАЗВ у системі центральних орга-
нів виконавчої влади координується Міністром 
екології та природних ресурсів України. 

На Міненерговугілля покладено виконання 
функцій формування та реалізації державної по-
літики в паливно-енергетичному комплексі, зо-
крема у сфері використання ядерної енергії. 

Міненерговугілля здійснює державне управ-
ління діяльністю експлуатуючих організацій 
ядерних установок діючих АЕС (ДП НАЕК «Енер-
гоатом») та дослідницьких ядерних установок.

Міненерговугілля здійснює організацію та 
координацію безпечного поводження з ВЯП та 
РАВ при експлуатації ядерних установок до пе-
редачі РАВ спеціалізованим підприємствам з по-
водження з РАВ на довгострокове зберігання чи 
захоронення.

Відповідно до основних принципів держав-
ної політики у сфері поводження з РАВ, вироб-
ники РАВ несуть відповідальність за безпеку по-
водження з РАВ до передачі їх спеціалізованим 
підприємствам з поводження з РАВ. Забороня-
ється проведення робіт із захоронення РАВ під-
приємствами-виробниками РАВ.

На сьогодні виробниками РАВ в Україні є екс-
плуатуючі організації ядерних установок: діючих 
АЕС — ДП «НАЕК «Енергоатом», дослідницького 
реактора — ІЯД НАНУ (м. Київ), Чорнобильської 
АЕС — ДСП ЧАЕС, а також підприємства, органі-
зації та заклади, що ведуть діяльність з викори-
стання та виробництва ДІВ. 

Національною експлуатуючою організацією 
з поводження з РАВ на стадії їх довгострокового 
зберігання і захоронення є ДСП «ЦППРВ». Збір, 
перевезення та тимчасове зберігання РАВ, що 
утворюються на підприємствах, які використову-
ють ДІВ, та на дослідницьких реакторах, здійсню-
ють ДМСК ДК «УкрДО «Радон». Водночас ДСП 
«ЦППРВ» є головним підприємством ДК «УкрДО 
«Радон».

Державне спеціалізоване підприємство 
з Управління капітальним будівництвом зони 
відчуження (ДСП «УКБЗВ») є призначеною екс-
плуатуючою організацією на етапах проектуван-
ня та будівництва сховищ для захоронення РАВ 
на комплексі «Вектор». ДСП «УКБЗВ» виконує 
функції головного замовника всіх проектів ка-
пітального будівництва на території зони відчу-
ження, крім майданчиків ЧАЕС та ЦСВЯП.

Державна інспекція ядерного регулювання 
України (Держатомрегулювання) є централь-
ним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міні-
стрів України та який забезпечує формування і 
реалізує державну політику у сфері безпеки ви-
користання ядерної енергії.

9.6.  Дорожня карта рішення 
проблеми з�РАВ та ДІВ

На сьогодні перспективи рішення проблем 
у сфері поводження з РАВ та ДІВ визначаються 
такими факторами:

• Кабінетом Міністрів України схвалено 
Енергетичну стратегію України на період до 
2035 р. «Безпека, енергоефективність, конку-
рентоспроможність» ;

• створюється концепція Загальнодержавної 
екологічної програми поводження з РАВ і ВЯП;

• відбувається імплементація Директиви ЄС 
2011/70/Євратом;

• впроваджується (шляхом внесення змін до 
законодавства) нова класифікація РАВ, орієнто-
вана на спосіб їхнього захоронення;

• ведуться роботи з розроблення концепції 
геологічного захоронення РАВ в Україні.

9.6.1.  Створення концепції 
Загальнодержавної екологічної 
програми поводження 
з�радіоактивними відходами 
і �відпрацьованим ядерним паливом

Аналіз стану і планованої діяльності виявив 
такі проблеми та недоліки чинних програм по-
водження з РАВ і ВЯП та стану їх реалізації:

• необхідність актуалізації діяльності щодо 
поводження з РАВ та ВЯП;

• відсутність системного характеру, зокрема 
в чинних документах не враховані всі джерела 
утворення РАВ і ВЯП на території України і відпо-
відно заходи поводження з ними;

• не розглядається перспективний довго-
строковий період, що є необхідним для страте-
гічного планування;

• відсутній взаємозв’язок між поводженням 
з РАВ і ВЯП, який обумовлений, зокрема кінце-
вою ланкою поводження — геологічним захоро-
ненням;

• не визначені чіткі оптимальні варіанти 
перспективної діяльності, що не дає підстав для 
вибору оптимальних рішень на найближчий/ко-
роткостроковий період;

• відсутні необхідні взаємозв’язки між дер-
жавними і галузевими програмами.

Виходячи з викладеного, виникає об’єктив-
на необхідність розроблення Загальнодержав-
ної екологічної програми поводження з РАВ та 
ВЯП. На сьогодні ведуться роботи зі створення 
концепції такої програми, яка буде враховувати 
зазначені вище недоліки та проблеми. 
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9.6.2.  Енергетична стратегія 
України до 2035�року 

У серпні 2017 р. Кабінетом Міністрів України 
було схвалено Енергетичну стратегію України на 
період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, 
конкурентоспроможність». 

Стратегія передбачає, зокрема, завершення 
в період до 2035 р. будівництва сховищ ВЯП та 
високорадіоактивних відходів його переробки, а 
також досліджень щодо визначення на терито-
рії України ділянок, придатних для будівництва 
установок для захоронення довгоіснуючих РАВ 
у глибинних геологічних формаціях.

9.6.3.  Імплементація Директиви ЄС 
2011/70/Євратом

У рамках європейської інтеграції України та 
гармонізації українського законодавства з нор-
мативними документами Європейського Сою-
зу, відбувається імплементація Директиви ЄС 
2011/70/Євратом, яка стосується безпечного по-
водження з ВЯП та РАВ. 

Ця Директива встановлює обов’язок для кра-
їн Європейського Союзу мати визначену Стра-
тегію поводження з ВЯП та РАВ, забезпечену 
фінансовими ресурсами. Такий підхід визнаний 
цивілізованим світом та дозволяє максимально 
знизити проблематичність питання для майбут-
ніх поколінь; проблему, пов’язану з необхідні-
стю поводження з ВЯП та РАВ, що утворюються 
у процесі використання ядерної енергії для по-
треб нинішнього покоління. 

Директива зобов’язує держави встановити 
і підтримувати національну нормативну базу 
щодо поводження з ВЯП та РАВ. З цією метою 
потрібно розробити та впроваджувати відповід-
ні національні механізми для гарантування ви-
сокого рівня безпеки поводження з ВЯП та РАВ 
для захисту працівників і населення від небез-
пек, зумовлених іонізуючим випромінюванням. 
Документом передбачається надання необхід-
ної інформації та участь громадськості в питан-
нях управління ВЯП та РАВ, а також належне вра-
хування питань безпеки і захисту конфіденційної 
інформації. 

9.6.4. Впровадження нової класифікації РАВ

У рамках оптимізації поводження з РАВ 
в Україні та на основі рекомендацій, наведених 
у документах МАГАТЕ, в Україні розроблена та 
впроваджується (шляхом внесення змін до зако-
нодавства) нова класифікація РАВ, орієнтована 
на спосіб їхнього захоронення. 

Згідно з новою класифікацією, РАВ поділя-
ються на чотири класи:

• дуже низькоактивні (ДНАВ);
• низькоактивні (НАВ);
• середньоактивні (САВ);
• високоактивні (ВАВ).
Впровадження нової класифікації приведе 

до суттєвого зменшення витрат на захоронен-
ня РАВ, при безумовному дотриманні цілей 
безпеки. Імплементація нової класифікації пе-
редбачає вдосконалення методів сортування і 
характеризації потоків відходів на майданчиках 
виробників, а також внесення низки змін до 
чинних законодавчих документів.

Впровадження такої класифікації дозволить 
забезпечити належний взаємозв’язок між різни-
ми стадіями поводження з РАВ від їхнього утво-
рення до передачі на захоронення.

9.7.  Відповідальність та обов’язки 
підприємств, що виробляють РАВ

У Законі України «Про поводження з радіоак-
тивними відходами» вводиться термін «вироб-
ники радіоактивних відходів» — юридичні або 
фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворю-
ються РАВ. 

Одним із основних принципів державної по-
літики у сфері поводження з РАВ є відповідаль-
ність виробників РАВ за безпеку під час пово-
дження з РАВ до передачі їх спеціалізованим 
підприємствам по поводженню з РАВ. 

Також Законом України «Про поводження 
з радіоактивними відходами» вводиться заборо-
на проведення робіт із захоронення РАВ юридич-
ним і фізичним особам, унаслідок діяльності яких 
утворюються РАВ та які поставляють і використо-
вують радіоактивні речовини, ядерні установки. 

Виробники РАВ передають їх спеціалізованим 
підприємствам з поводження з РАВ відповідно до 
затверджених норм, правил і стандартів.
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Безпечне поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом (далі — ВЯП) є одним із важ-
ливих факторів сталого розвитку ядерної енер-
гетики держави, відповідно до Енергетичної 
стратегії України. 

10.1.  Політика в�галузі 
поводження з�ВЯП

10.1.1. Принципи державної політики 

Принципи державної політики України у сфе-
рі поводження з ВЯП визначені у статті 5 Закону 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку».

Енергетичною стратегією України визначено, 
що для ВЯП АЕС України передбачається реалі-
зувати так зване відкладене рішення — тривале 
(50 років і більше) зберігання ВЯП, з визначен-
ням та ухваленням остаточного рішення щодо 
його переробки або захоронення. Для україн-
ських АЕС реалізується як проектна схема пово-
дження з ВЯП — відправлення ВЯП на переробку 
до Російської Федерації, так і схема, що передба-
чає довготривале зберігання ВЯП із подальшим 
ухваленням остаточного рішення щодо його пе-
реробки або захоронення. 

10.1.2.  Стратегічні напрями поводження 
з ВЯП АЕС України 

Для реакторів ВВЕР (водо-водяний енерге-
тичний реактор):

• тимчасове зберігання ВЯП у пристанційних 
басейнах витримки; 

• вивезення ВЯП України (крім ВП ЗАЕС) на 
довготривале зберігання та/або переробку; 

• експлуатація пристанційного сухого схови-
ща ВЯП Запорізької АЕС; 

• дослідження щодо диверсифікації послуг 
з постачання та переробки ВЯП; 

• будівництво, введення в експлуатацію та 
експлуатація централізованого сховища (ЦСВЯП) 

для зберігання ВЯП енергоблоків Рівненської, 
Хмельницької та Южно-Української АЕС;

• розроблення Концепції державної про-
грами поводження з ВЯП, у тому числі ВЯП АЕС 
України, з урахуванням визначення можливих 
напрямків розвитку ядерного паливного циклу на 
довготривалу перспективу та з визначенням за-
ключної стадії ядерного паливного циклу, обран-
ня технології безпечного поводження з ВЯП після 
завершення періоду його тривалого зберігання.

Для ВЯП реакторів типу РВПК ДСП «Чорно-
бильська АЕС»:

• завершення будівництва, введення в екс-
плуатацію та безпечна експлуатація сховища 
СВЯП-2, що забезпечить зберігання всього обся-
гу ВЯП ЧАЕС;

• впровадження заходів із модернізації та під-
вищення безпеки діючого сховища відпрацьова-
ного ядерного палива «мокрого типу» СВЯП-1.

У подальшому планується:
• вивезення на технологічне зберігання та 

переробку до Російської Федерації ВЯП Рівнен-
ської, Хмельницької та Южно-Української АЕС до 
створення ЦСВЯП в Україні; 

• створення умов для безпечної експлуатації 
пристанційного сховища ВЯП «сухого» типу на 
Запорізькій АЕС; 

• створення умов та гарантування безпечної 
експлуатації ЦСВЯП для ВЯП реакторів ВВЕР-440 
і ВВЕР-1000 діючих АЕС, а також ВЯП нових ядер-
них енергоблоків;

• вирішення питання довгострокового збе-
рігання або переробки відпрацьованого ядер-
ного палива виробництва Westinghouse Electric 
Sweden AB;

• розроблення та узгодження з Російською Фе-
дерацією нормативно-правових та процедурних 
питань щодо повернення продуктів переробки, 
отриманих від переробки ВЯП українських АЕС;

• розроблення державної програми пово-
дження з відпрацьованим ядерним паливом, 
яка визначить цілі, стратегію та сценарії пово-
дження з ВЯП, сформулює ключові положення 
науково-технічної політики та етапи реалізації 
основних стадій поводження з ВЯП. 

Х.  Поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом в Україні 



84

10.2. Практика поводження з�ВЯП 

Поводження з ВЯП в Україні здійснюється на 
об’єктах, перелік яких наведено в Додатку 2, iн-
вентарний список відпрацьованого палива на-
ведено в Додатку 3. 

10.2.1. Поводження з�ВЯП на діючих АEC 

Починаючи з 2010 р., на енергоблоці № 2, 
а з 2012 р. на енергоблоці № 1 ВП «Рівненська 
АЕС» розпочато впровадження палива 2-го по-
коління, розроблені проекти компоновок актив-
них зон зі зменшеним витоком нейтронів.

На ВП «Запорізька АЕС» здійснено ущільнен-
ня стелажів зберігання ВЯП у басейнах витрим-
ки, що дозволило збільшити ємність басейнів 
витримки ВП ЗАЕС.

Згідно з Комплексною (зведеною) програ-
мою підвищення рівня безпеки енергоблоків 
АЕС України, у частині поводження з ядерним 
паливом, у тому числі з відпрацьованим, здійс-
нюється оснащення діючих енергоблоків АЕС 
системами сиппінг-контролю герметичності 
оболонок твелів. Станом на 01.07.2017 р. систе-
ми сиппінг-контролю впроваджені в промисло-
ву експлуатацію на енергоблоках №№ 1, 2, 3, 4 
РАЕС, енергоблоках №№ 1, 2 ХАЕС, енергоблоці 
№ 1 ЮУАЕС та енергоблоках № № 1, 2 ЗАЕС.

Триває дослідна експлуатація ядерного пали-
ва компанії Westinghouse Electric Sweden AB на 
енергоблоках №№ 2, 3 ЮУАЕС та № 5 ЗАЕС. До 
кінця 2017 р. дослідна експлуатація буде розши-
рена на енергоблоки №№ 1, 3, 4 ЗАЕС. На сьо-
годні це ВЯП зберігається у приреакторних ба-
сейнах витримки енергоблоків №№ 2, 3 ЮУАЕС. 

Для вирішення питання поводження з ВЯП 
компанії Westinghouse Electric Sweden AB та 
з метою диверсифікації постачальників послуг 
з вивезення та переробки ВЯП АЕС ДП «НАЕК 
«Енергоатом» веде переговори з французькою 
компанією AREVA. 

10.2.2. Сухе сховище ВЯП ЗАЕС 

Починаючи з 2005 р., ВЯП ВП «Запорізька АЕС» 
вивантажується на зберігання в ССВЯП на термін 
не менше ніж 50 років. На 01.04.2017 р. на май-
данчику ССВЯП встановлено 139 контейнерів, у які 
завантажено 3330 відпрацьованих тепловиділя-
ючих збірок (ВТВЗ) (рис. 10.1). Проектна ємність 
ССВЯП становить 380 контейнерів по 24 ВТВЗ. 

У зв’язку з проектним заповненням (100 кон-
тейнерів) першої черги ССВЯП, введеної в про-
мислову експлуатацію у 2004 р., у 2011-му було 
завершено ліцензування другої черги сховища і 
Держатомрегулювання видано окремий дозвіл 
на введення її в експлуатацію. Із січня 2012 р. 
здійснюється експлуатація другої черги ССВЯП, 
розрахованої на 280 контейнерів. 

Для підвищення безпеки зберігання на кон-
тейнерах першої черги введено в промислову 
експлуатацію систему дистанційного контро-
лю температури. На контейнерах другої черги 
система дистанційного контролю температури 
встановлюється згідно з проектом.

Враховуючи досвід експлуатації та впрова-
дження комплектуючих українського виробни-
цтва, проект ССВЯП зазнав деяких змін. Безпеку 
змін у проекті обґрунтовано низкою технічних 
рішень, які були узгоджені з Держатомрегулю-
вання. На цей час вентильовані бетонні контей-
нери та багатомісні герметичні кошики, в яких 
зберігається ВЯП, виготовляються на вітчизня-
них підприємствах із застосуванням українських 
матеріалів та технологій. Результати експлуатації 
свідчать про відповідність ССВЯП критеріям без-
пеки, викладеним у звіті з аналізу безпеки.

Після подій на АЕС «Фукусіма-1» в Японії, 
в рамках здійснення цільової переоцінки без-
пеки АЕС з використанням стрес-тестів, згідно 
з пропозицією Ради Європи і WENRA викона-
но цільову позачергову переоцінку безпеки 
(стрес-тести) ССВЯП. 

Протягом 2015–2016 рр. ДП «НАЕК «Енерго-
атом» проведено чергову переоцінку безпеки 
ССВЯП, результати якої відображені у звіті з періо-
дичної переоцінки. У серпні 2016 р. цей звіт схва-
лено Держатомрегулювання за результатами дер-
жавної експертизи ядерної та радіаційної безпеки. 
Наступну переоцінку буде проведено у 2025 р.

10.2.3.  Централізоване сховище 
відпрацьованого ядерного палива 
реакторів типу ВВЕР

Законом України «Про поводження з відпра-
цьованим ядерним паливом щодо розміщення, 
проектування та будівництва централізованого 
сховища відпрацьованого ядерного палива ре-
акторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електро-
станцій» законодавчо закріплене рішення про 
спорудження ЦСВЯП і визначено територію його Рис. 10.1. Сухе сховище ВЯП ЗАЕС 
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розташування в Чорнобильській зоні відчуження. 
На цей час завершено розробку проекту будів-

ництва ЦСВЯП. Проект погоджено всіма зацікавле-
ними органами виконавчої влади, отримано пози-
тивні висновки Комплексної державної експертизи 
та екологічної експертизи щодо можливості його 
реалізації. Враховуючи це, Кабінет Міністрів Укра-
їни затвердив проект будівництва ЦСВЯП. 

Експлуатуючою організацією ДП «НАЕК 
«Енергоатом» продовжуються роботи з модер-
нізації систем поводження з ВЯП на АЕС України, 
з метою забезпечення модифікації проектних 
схем поводження з ВЯП, для можливості вико-
ристання в транспортно-технологічній схемі по-
водження з ВЯП АЕС контейнерів, які передбача-
ються в проекті ЦСВЯП.

У подальшому планується:
• протягом 2017 р. проведення конкурсних 

торгів для обрання підрядної організації на ви-
конання будівельних робіт на ЦСВЯП; 

• введення в експлуатацію першого пусково-
го комплексу у 2019 р. та до кінця 2019 р. поста-
чання 4 контейнерів з ВЯП;

• з 2019 до 2022 р. постачання 90 контейне-
рів, що дозволить відмовитися від вивезення 
ВЯП з України. 

Виготовлення та постачання обладнання для 
поводження з ВЯП здійснюється відповідно до 
контракту з «Холтек Інтернешнл» і заплановано 
на 2017–2018 рр., з метою своєчасного введен-
ня в експлуатацію ЦСВЯП. 

ДП «НАЕК «Енергоатом» проведено значну 
інформаційно-роз’яснювальну роботу з метою 
інформування громадськості України щодо пи-
тань безпеки при будівництві та експлуатації 
ЦСВЯП, зокрема:

• опубліковано заяву про наміри та еколо-
гічні наслідки будівництва ЦСВЯП, висвітлено 
в засобах масової інформації матеріали щодо 
ЦСВЯП, розміщено на веб-сайті ДП «НАЕК 
«Енергоатом» інформацію щодо обраної техно-
логії зберігання ВЯП, будівництва та експлуата-
ції сховища, інформаційно-аналітичний огляд 
матеріалів техніко-економічного обґрунтування 
інвестицій будівництва ЦСВЯП тощо;

• проведено зустрічі з громадськістю (брифін-
ги, круглі столи з представниками громадськості 
та ЗМІ), громадське обговорення у смт Іванків (за 
участю громадськості Поліського р-ну) та м. Сла-
вутич Київської обл., здійснено інформаційну 
підтримку громадських слухань у м. Славутич, що 
відбувалися за участю громадськості Славутича, 
Іванківського та Поліського районів, організовано 
екскурсію для представників громадськості зга-
даних районів на Запорізьку АЕС, де діє подібне 
сховище відпрацьованого палива, для висвітлен-
ня питань безпеки проекту ЦСВЯП;

• опрацьовано результати заходів, питань 
громадськості, підготовлено відповіді на них та 
розміщено на сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

10.2.4.  Поводження з�ВЯП 
на Чорнобильській АЕС

На цей час ДСП «Чорнобильська АЕС» відпо-
відно до умов ліцензії ЕО № 000040 перебуває 
на етапі зняття з експлуатації, а саме на етапі ос-
таточного закриття і консервації.

З метою зниження ризиків при проведенні 
робіт зі зняття з експлуатації та перетворення 
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систе-
му, а також з метою зниження витрат на підтри-
мання блоків №№ 1, 2, 3 ДСП «Чорнобильська 
АЕС» у безпечному стані з 2006 до 2016 рр. три-
вало вивезення ВЯП з блоків у діюче сховище 
СВЯП-1 (зокрема пошкодженого ВЯП).

Роботи та операції з вивантаження пошко-
дженого ВЯП з блоків №№ 1, 2 та його переве-
зення до СВЯП-1 для безпечного розміщення та 
зберігання виконані ДСП «Чорнобильська АЕС» 
у 2016 р. 

СВЯП-1, що розташоване на майданчику Чор-
нобильської АЕС та призначене для тимчасового 
зберігання ВЯП реакторів типу РБМК-1000, екс-
плуатується з 1986 р. (рис. 10.2). СВЯП-1 є схови-
щем ВЯП «мокрого» типу.

Станом на 31.03.2017 р. у басейнах витримки 
СВЯП-1 зберігається 21 284 одиниці ВТВЗ.

Обґрунтування безпеки зберігання ВТВЗ у ба-
сейнах витримки СВЯП-1 наведено у «Звіті з ана-
лізу безпеки сховища відпрацьованого ядерного 
палива (СВЯП-1)». Для завантаження відсіків ба-
сейнів витримки 1–5 СВЯП-1 розрахунки коефіці-
єнта розмноження нейтронів Кеф виконані з ура-
хуванням глибини вигорання ядерного палива.

У зоні відчуження тривають роботи, пов’язані 
з будівництвом СВЯП-2 (рис. 10.3), призначен-
ням якого є підготовка до зберігання і зберігання 
ВЯП реакторів типу РВПК Чорнобильської АЕС. 
Наразі за проектом будівництва СВЯП-2 викона-
но значний обсяг робіт:

• на майданчик СВЯП-2 поставлено більшу 
частину обладнання, систем та елементів, важли-
вих для безпеки, поставляється інше обладнання;

• на заводі генерального підрядника з реалі-
зації проекту — американської компанії «Holtec 
International» — триває виготовлення двостін-
них екранованих пеналів;

• генпідрядником та субпідрядниками ви-
конуються будівельно-монтажні роботи згідно 
з графіком виконання робіт;

• відбуваються приймальні індивідуальні 
випробування обладнання, монтаж та нала-
годження яких завершено.

10.2.5.  Поводження з ВЯП дослідницьких 
реакторів

Система поводження з ВЯП на майданчику Ін-
ституту ядерних досліджень (ІЯД) НАНУ описана 
в розділі В.2.3 НДУ-2011. У період 2009–2010 рр. 
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Рис. 10.2. Сховище відпрацьованого 
ядерного палива 1 (СВЯП-1) ЧАЕС

10.4. Безпека поводження з�ВЯП 

10.4.1. Загальні вимоги 
Законодавство України передбачає обов’яз-

кове ліцензування експлуатуючих організацій на 
етапах будівництва та введення в експлуатацію, 
експлуатації та зняття з експлуатації установок 
для поводження з відпрацьованим паливом.

Загальні вимоги щодо безпеки на всіх ста-
діях поводження з ВЯП встановлені Законами 
України «Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку» і «Про дозвільну діяльність 
у сфері використання ядерної енергії».

Вимоги та правила поводження з ВЯП вста-
новлені нормативно-правовими актами, які 
охоплюють поводження з ядерним паливом на 
майданчиках АЕС, дослідницьких реакторах та 
проміжних СВЯП, а саме:

• Загальні положення безпеки АЕС.
• Правила ядерної безпеки реакторних уста-

новок атомних станцій з реакторами з водою під 
тиском.

• Загальні положення забезпечення безпеки 
дослідницьких реакторів при проектуванні, спо-
рудженні та експлуатації.

• Правила ядерної безпеки дослідницьких 
реакторів.

• Правила безпеки при зберіганні та тран-
спортуванні ядерного палива на об’єктах атом-
ної енергетики.

• Основні положення забезпечення безпеки 
проміжних сховищ відпрацьованого ядерного 
палива сухого типу.

• Вимоги до проведення модифікацій ядер-
них установок та порядку оцінки їх безпеки.

• Вимоги до систем аварійного охолодження 
ядерного палива та відведення тепла до кінце-
вого поглинача.

10.4.2. Безпека існуючих установок

Безпека існуючих об’єктів, призначених для 
поводження з ВЯП забезпечується згідно з по-
ложеннями чинних нормативно-технічних доку-
ментів, проектними рішеннями, технологічними 
регламентами та інструкціями з експлуатації й 
обслуговування, технічними рішеннями, проце-
дурами забезпечення якості.

Усі об’єкти поводження з ВЯП, відповідно до 
проектів, обладнані системами спостереження 
та контролю. 

На територіях навколо сховища ССВЯП За-
порізької АЕС експлуатуються автоматизована 
система радіаційного моніторингу «Кільце» і 
мережа спостережних свердловин для контро-
лю за станом підземних та ґрунтових вод. Згід-
но зі встановленою в регламентах радіаційного 
контролю й моніторингу періодичністю контро-
люються показники радіаційного стану на май-

СВЯП-2 ЧАЕС

Майданчик СВЯП-2

Рис. 10.3. Сховище відпрацьованого ядерного палива 2 (СВЯП-2) ЧАЕС

ВЯП з дослідницького ядерного реактора ВВР-М 
ІЯД НАНУ було відправлене на переробку до Ро-
сійської Федерації. Станом на 01.07.2017 р. ІЯД 
НАНУ не має на своєму майданчику ВЯП. 

10.3.  Розподіл обов’язків органів, 
що займаються різними 
стадіями поводження з�ВЯП

Відповідно до принципів державної політики 
у сфері використання ядерної енергії та радіацій-
ного захисту, встановлених у статті 5 Закону України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку», в Україні забезпечується розмежування 
державного управління у сфері використання ядер-
ної енергії та державного управління (рис. 10.4).
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данчику і прилеглій території навколо сховища. 
Отримані результати аналізуються та порівню-
ються зі встановленими контрольними рівнями. 

10.4.3.  Вимоги до вибору майданчиків 
для установок, що пропонуються 

• Оцінка факторів, що мають відношення до 
майданчика і можуть вплинути на безпеку уста-
новки протягом терміну її експлуатації.

• Оцінка впливу установки на безпеку окре-
мих осіб, суспільство в цілому та навколишнє 
природне середовище. 

• Інформування громадськості про безпеку 
установок.

• Проведення консультацій із сусідніми дер-
жавами. 

10.4.4.  Проектування і спорудження 
установок 

• Забезпечення обмеження можливого ра-
діологічного впливу установок для поводження 
з ВЯП. 

• Застосування концептуальних планів та 
технічних положень зняття з експлуатації устано-
вок для поводження з ВЯП.

• Підтвердження технологій, що використані 
при проектуванні, наявним досвідом, випробу-
ванням чи аналізом.

10.4.5. Оцінка безпеки установок

• Оцінка безпеки та екологічна експертиза.
• Переоцінка безпеки в процесі будівництва 

та введення в експлуатацію.

10.4.6. Експлуатація установок 

• Ліцензування експлуатації установок. 
• Встановлення та перегляд експлуатаційних 

меж та умов.
• Процедури експлуатації. 

• Інженерно-технічна підтримка експлуатації.
• Повідомлення регулюючому органу про ін-

циденти, суттєві стосовно безпеки.
• Аналіз інформації про експлуатацію уста-

новки.
• Планування зняття з експлуатації установок.

10.5. Захоронення ВЯП 
Енергетичною стратегією України визначено, 

що для ВЯП АЕС України передбачається реалі-
зувати так зване відкладене рішення — тривале 
(50 років і більше) зберігання ВЯП з наступним 
визначенням та ухваленням остаточного рішен-
ня щодо його переробки або захоронення.

10.6. Транскордонне переміщення 
Транскордонні переміщення ВЯП здійсню-

ються від українських АЕС до Російської Феде-
рації та з транзитом через територію України 
ВЯП АЕС «Козлодуй» (Республіка Болгарія), АЕС 
«Пакш» (Угорщина) до Російської Федерації.

Транскордонні переміщення ВЯП здійсню-
ються відповідно до міжурядових угод про пере-
везення ядерних матеріалів:

– Росія — Україна від 1996 р.;
– Росія — Болгарія — Україна від 2006 р.;
– Україна — Росія — Угорщина від 2013 р.
Транскордонне переміщення ВЯП АЕС «Коз-

лодуй» та АЕС «Пакш» через територію України 
як держави транзиту здійснюється залізничним 
транспортом відповідно до умов «Соглашения 
о международном железнодорожном грузовом 
сообщении (СМГС)» від 1951 р., яке є обов’язко-
вим для залізниць, вантажовідправників та ван-
тажоодержувачів України, Республіки Болгарія, 
Російської Федерації. 

Рис. 10.4. Державне управління у сфері використання ядерної енергії

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості 

України

Державне підприємство 
«Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом»

Держатомрегулювання
Міністерство екології 

та природних ресурсів 
України

Державне агентство України 
з управління зоною відчуження

Державне спеціалізоване 
підприємство «Чорнобильська 

АЕС»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ



88 Новий саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС
(Автор: Tim Porter, власна робота, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63469363
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11.1. Зона відчуження 

Територія, що зазнала інтенсивного забруд-
нення довгоживучими радіонуклідами внаслі-
док аварії на Чорнобильській АЕС (рис. 11.1–
11.3), сьогоднi заборонена для вільного доступу 
i має статус Зони відчуження. Межі Зони відчу-
ження встановлені у 1986 р., після евакуації на-
селення із 30-кілометрової зони навколо станції. 

Правовий режим зон радіоактивного забруд-
нення був встановлений Законом України від 27 
лютого 1991 р. №791а-12 «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи» 
[1]. Цей закон мав численні зміни та редакції, ос-
тання — від 14.07.2016 р. Згідно з цим законом 
Україну визнано зоною екологічної катастрофи. 

Чорнобильська зона охоплює північну ча-
стину Іванківського району Київської області, де 
розташовані безпосередньо електростанція, мі-
ста Чорнобиль та Прип’ять, північну частину По-
ліського району Київської області (у тому числі 
колишній райцентр — смт Поліське та смт Віль-
ча), а також частину Житомирської області аж до 
кордону з Білоруссю.

Зазначений вище закон забезпечив регу-
лювання питань поділу території на відповідні 
зони, режим їх використання та охорони, умови 
проживання та роботи населення, господарську, 
науково-дослідну та іншу діяльність у цих зонах. 

Залежно від ландшафтних та геохімічних 
особливостей ґрунтів, величини перевищення 
природного доаварійного рівня накопичен-
ня радіонуклідів у навколишньому середо-
вищі, пов’язаних із ними ступенів можливого 
негативного впливу на здоров’я населення, 
вимог щодо здійснення радіаційного захи-
сту населення та інших спеціальних заходів, 
з урахуванням загальних виробничих і соці-
ально-побутових відносин територія, що за-
знала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, була поділена на 
три зони, які відповідно до статті 2 зазначено-
го вище Закону України [1] класифікувалися за 
ступенем забруднення:

ХІ.  Сьогодення та майбутнє 
Чорнобильської зони 

1. Зона відчуження — територія, з якої прове-
дено евакуацію населення в 1986 р. 

2. Зона безумовного (обов’язкового) відсе-
лення — територія, що зазнала інтенсивного 
забруднення довгоживучими радіонуклідами, 
зі щільністю забруднення ґрунту понад рівень 
ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 та вище, або 
стронцію від 3,0 Кі/км2 та вище, або плутонію від 
0,1 Кі/км2 та вище, де розрахункова ефективна 
еквівалентна доза опромінення людини з ура-
хуванням коефіцієнтів міграції радіонуклідів 
у рослини та інших факторів може перевищи-
ти 5,0 мЗв (0,5 бер) за рік понад дозу, яку вона 
одержувала в доаварійний період.

3. Зона гарантованого добровільного відсе-
лення — територія зі щільністю забруднення 
ґрунту понад доаварійний рівень ізотопами це-
зію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, або стронцію від 0,15 до 
3,0 Кі/км2, або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де 
розрахункова ефективна еквівалентна доза опро-
мінення людини з урахуванням коефіцієнтів мі-
грації радіонуклідів у рослини та інших факторів 
може перевищити 1,0 мЗв (0,1 бер) за рік понад 
дозу, яку вона одержувала в доаварійний період.

Межі зон встановлюються та переглядаються 
Кабінетом Міністрів України на основі експерт-
них висновків Національної комісії радіаційного 

Рис. 11.1. Карта забруднення території Чорнобильської 
зони відчуження цезієм-137, Кі/км2 (станом на 1998 р.). 
http://chornobyl.in.ua/map.html
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захисту населення України, Національної ака-
демії наук України, Міністерства охорони здо-
ров’я України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України, Міністерства екології та 
природних ресурсів України.

Радіоактивні землі потребують проведен-
ня заходів радіаційного захисту та інших спеці-
альних втручань, спрямованих на обмеження 
додаткового опромінення, зумовленого Чорно-
бильською катастрофою, та забезпечення нор-
мальної господарської діяльності.

За офіційними даними, від Чорнобильської 
катастрофи в Україні постраждало близько 3,3 
мільйона осіб, кожна третя особа — дитина. Із 
зони, ураженої радіацією, евакуйовані мешкан-
ці 80 населених пунктів (близько 100 тисяч осіб), 
а до зони безумовного відселення потрапило 92 
населені пункти. Територія, з якої здійснено ева-
куацію населення, віднесена до зони відчужен-
ня, становить близько 2598 км2. Периметр зони 
відчуження становить 196 км2, а разом із зоною 
безумовного відселення — 377 км2, що практич-
но дорівнює 8,8 % території України.

Після Чорнобильської катастрофи виникло 
безліч різнопланових проблем — соціальних, 
економічних, технічних, екологічних, радіацій-
них, медичних, біологічних, коло яких з часом 
не зменшується, а навпаки — розширюється зі 
змінами акцентів щодо напрямів та задач, які ко-
ригує життєва необхідність. 

Рис. 11.2. Карта забруднення території Чорнобильської зони відчуження стронцієм-90, Кі/км2 (станом на 1998 р.). 
http://chornobyl.in.ua/map.html

Однією з найважливіших складових для вирі-
шення цих проблем стало створення правових, 
законодавчих, організаційних та наукових засад 
захисту постраждалих людей. 

Надзвичайна актуальність вирішення про-
блем, обумовлених Чорнобильською ката-
строфою, знайшла відображення в «Концепції 
проживання населення на територіях України 
з підвищеними рівнями радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи», 
законах України «Про правовий режим території, 
що зазнала радіоактивного забруднення внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» та «Про статус 
і соціальний захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Ці та iншi акти стали фундаментом націо-
нального «чорнобильського» законодавства і 
засвідчують, що в Україні створені й діють нор-
мативно-правові основи для забезпечення кон-
ституційного права людини на гідне життя і здо-
ров’я.

В Україні сьогодні захист населення від на-
слідків Чорнобильської катастрофи базується на 
трьох напрямах: протирадіаційному, соціально-
му і медичному. 

Сьогодні в зоні відчуження залишається ба-
гато проблем, вирішення яких потребує науко-
вого обґрунтування, натурних, лабораторних і 
модельних досліджень, нових технічних рішень, 
копіткої роботи з накопичення, аналізу та уза-
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гальнення моніторингової інформації з різних 
аспектів радіоекології для визначення законо-
мірностей і тенденцій розвитку об’єктів біосфе-
ри в умовах радіаційних навантажень. 

Найактуальнішими є питання поводження 
з РАВ, зокрема й тими, що є на об’єкті «Укриття», 
виведення реакторних блоків ЧАЕС з експлуата-
ції, будівництво сховищ РАВ і ВЯП, пошуку місця 
для будівництва геологічного сховища високо-
активних і довгоіснуючих РАВ з обґрунтуванням 
його конструктивних особливостей та заходів 
безпеки при експлуатації. У зв’язку з необхід-
ністю уточнення радіологічної ситуації в межах 
зони відчуження і внутрішнього її зонування є 
потреба у виконанні нової радіологічної зйомки 
цієї території. При цьому слід враховувати, що 
значна частина зони відчуження, де зафіксова-
но випадіння плутонію, не буде придатною для 
проживання населення і господарської діяльно-
сті упродовж наступних тисячоліть.

11.2.  Основні об’єкти, призначені 
для поводження з�РАВ i ВЯП, 
на території зони відчуження

Для вирішення зазначених проблем зони від-
чуження існує низка спеціалізованих об’єктів, 
технічних установ та виробництв, коротка інфор-
мація про які наведена нижче. 

До основних об’єктів промислового майдан-
чика Чорнобильської АЕС (рис. 11.4) належать: 

• енергоблоки № 1, № 2 та № 3 Чорнобиль-
ської АЕС;

• об’єкт «Укриття» та новий безпечний кон-
файнмент (НБК) «Арка»;

• завод із переробки рідких радіоактивних 
відходів;

• промисловий комплекс для поводження 
з твердими РАВ (ПКПТРВ);

• сховище для відпрацьованого ядерного па-
лива «мокрого» типу СВЯП-1; 

Рис. 11.3. Карта забруднення території Чорнобильської зони відчуження плутонієм 239-240, станом на 2000 р.
 http://chornobyl.in.ua/map.html



92

• сховище для відпрацьованого ядерного 
палива «сухого» типу СВЯП-2.У кінці листопада 
2016 р. на зруйнований унаслідок аварії 4-й блок 
ЧАЕС разом з об’єктом «Укриття-1» був насуну-
тий НБК «Арка». Це найбільша з коли-небудь по-
будованих рухомих наземних конструкцій дов-
жиною 165 м, висотою 110 м, загальною масою 
36,2 тис. тонн. НБК «Арка» насувався з допомо-
гою спеціальної системи, що складається з 224 
гідравлічних домкратів і дозволяє пересувати 
арку на 60 см за один цикл. Після встановлення 
НБК «Арка» за місцем призначення гамма-ви-
промінювання в ближній зоні зменшилося в се-
редньому в 10 разів. 

Завод з переробки рідких РАВ планують ввес-
ти в експлуатацію у грудні 2017 р. За інформацією
ДСП «ЧАЕС», під час експлуатації заводу будуть 
перероблятися рідкі РАВ, які накопичилися за 
час експлуатації та ті, що утворилися в процесі 
зняття з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаці-
йні рідкі РАВ об’єкту «Укриття». Зараз рідкі РАВ, 
а їх більше 20 000 м3, зберігаються в сховищах, 
які є на промисловому майданчику ЧАЕС. За-
вод розрахований на переробку РРВ протягом 
20-річного періоду. Його мінімальна проектна 
потужність — 2500 м3 необроблених РРВ на рік. 
Після переробки на заводі вони будуть упакова-
ні й відправлені на захоронення до комплексу 
«Вектор». 

Будівництво комплексу було розпочато 
у 2001 р.; вартість ПКПТРВ становить 47 млн 

євро, з яких 43,5 млн євро виділила Єврокомісія, 
а близько 3,5 млн євро — державні кошти Укра-
їни. У квітні 2009 р. німецька компанія Nukem 
Technologies GmbH, що виконувала будівництво 
ПКПТРВ, передала його в промислову експлу-
атацію. Промисловий комплекс призначений 
для прийому, переробки та/або захоронення 
твердих РАВ, накопичених за час роботи і знят-
тя з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаційних 
РАВ об’єкту «Укриття».

Сховище для відпрацьованого ядерного па-
лива «мокрого» типу (СВЯП-1) ЧАЕС введене 
в експлуатацію в 1986 р. Сховище призначене 
для прийому і проміжного зберігання відпра-
цьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ), що 
надходять з реакторних відділень енергобло-
ків після попередньої витримки. На цей час 
у чотирьох з п’яти відсіків басейну витримки 
СВЯП-1 міститься більше 17 тисяч паливних збі-
рок — це приблизно 99 % від проектної ємно-
сті сховища. П’ятий відсік БВ СВЯП-1 (ємністю 
4300 ВТВЗ) — резервний. Термін експлуатації 
СВЯП-1 завершується наприкінці 2025 р. Тому 
для забезпечення довгострокового безпечного 
зберігання усього ВЯП на майданчику ЧАЕС ство-
рюється нове сховище «сухого» типу (СВЯП-2). 
Після введення в експлуатацію СВЯП-2 розпоч-
неться процес перевезення ядерного палива 
із СВЯП-1 до СВЯП-2. Проектом існуючого схо-
вища не передбачена процедура зворотного 
вивантаження ВЯП із СВЯП-1. Головною метою 

Рис. 11.4. Промисловий майданчик ЧАЕС: новий безпечний конфайнмент «Арка» (на передньому плані); енергоблоки 
№№ 3, 2, 1 (на задньому плані за конфайнментом); водоймище-охолоджувач (на дальньому плані); р. Прип’ять (ліворуч 
від водойми-охолоджувача)
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реконструкції транспортно-технологічної части-
ни СВЯП-1 є створення умов для безпечного 
виконання транспортно-технологічних операцій 
щодо зворотного вивантаження ВТВЗ зі СВЯП-
1, їх завантаження в транспортний контейнер і 
транспортування до СВЯП-2. Фінансування робіт 
здійснюється за рахунок Державного бюджету 
України. 

Нове сховище для відпрацьованих ядерних 
відходів «сухого» типу на ЧАЕС (СВЯП-2) має за-
працювати в третьому кварталі 2018 р. Наприкін-
ці 2017 р. у сховищі будуть проводитися «гарячі» 
випробування з реальним ядерним паливом. 
Об’єкт СВЯП-2 призначений для прийому, підго-
товки до зберігання і безпосередньо зберігання 
ВТВЗ і відпрацьованих додаткових поглиначів, 
які накопичені на ЧАЕС. Планується, що нове 
сховище забезпечить приймання на зберігання, 
підготовку до зберігання і зберігання ВЯП протя-
гом 100 років. Поки СВЯП-2 введуть в експлуата-
цію, ВЯП — а це понад 21 тисяча паливних збірок 
за весь час роботи електростанції — зберігаєть-
ся в існуючому сховищі «мокрого» типу СВЯП-1, 
яке працює з 1986 р.

11.2.1. Комплекс виробництв «Вектор» 

Створення комплексу обумовлене необхідні-
стю мінімізації екологічної небезпеки, пов’яза-
ної з територіями, радіоактивно забрудненими 
внаслідок аварії на ЧАЕС: перша черга — захо-
ронення короткоіснуючих низько- та середньо-
активних РАВ, що утворилися внаслідок Чорно-
бильської катастрофи; друга черга — переробка 
довгоіснуючих низько- та середньоактивних 
РАВ, довгострокове зберігання довгоіснуючих 
та високоактивних РАВ, а також тимчасове збе-
рігання відпрацьованих джерел іонізуючого ви-
промінювання. 

На сьогодні до комплексу виробництв «Век-
тор» (рис. 11.5) входять:

• Спеціально обладнане приповерхневе 
сховище твердих РАВ, розраховане на 55 000 м3 
РАВ та призначене для захоронення низько- та 
середньоактивних короткоіснуючих РАВ, що ма-
ють надходити із заводу з переробки твердих 
РАВ і цементованих рідких РАВ із заводу з пере-
робки рідких РАВ, розташованих на майданчику 
Чорнобильської АЕС (прийняте в експлуатацію 
у 2008 р.). Сховище було побудоване за кошти 
Єврокомісії.

• Централізоване сховище відпрацьованих 
джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), 
побудоване за рахунок міжнародної технічної 
допомоги Міністерства енергетики і зміни клі-
мату Великобританії та Єврокомісії. ЦСВДІВ при-
значене для приймання, ідентифікації, сорту-
вання, обробки, паспортизації, кондиціювання 
і подальшого зберігання відпрацьованих ДІВ за-
критого типу. Сховище розраховане на зберіган-

Рис. 11.5. Загальний вигляд комплексу виробництв «Вектор» 

ня 500 тис. ДІВ загальною активністю до 1 млн 
кюрі протягом 50 років. 

• Приповерхневе сховище твердих РАВ 
(ТРВ-1) розраховане на об’єм 9800 м3 РАВ, готов-
ність 95 %. 

• Приповерхневе сховище твердих РАВ 
(ТРВ-2) — розраховане на 9400 м3 РАВ, готов-
ність 85–90 %. 

• Будівля підготовки контейнерів до захоро-
нення, санпропускник із лабораторією, мийка 
автотранспорту, інфраструктура.

Тривають роботи з проектування сховищ 
другої черги комплексу виробництв «Вектор». 
Проходить експертизу проект будівництва при-
поверхневого сховища для високоактивних 
осклованих РАВ, які повертатимуться з Росій-
ської Федерації після переробки відпрацьова-
ного ядерного палива українських АЕС. На стадії 
проектування перебувають приповерхневе схо-
вище для зберігання довгоіснуючих низько- і се-
редньоактивних РАВ та приповерхневе сховище 
для зберігання високоактивних РАВ.

 11.2.2.  Пункти захоронення радіоактивних 
відходів: ПЗРВ «Буряківка», ПЗРВ 
«Підлісний», ПЗРВ «III черга ЧАЕС» 

ПЗРВ «Підлісний» та «III черга ЧАЕС», створе-
ні в перші роки ліквідації аварії на ЧАЕС, вміщу-
ють найбільш небезпечні високоактивні та дов-
гоіснуючі аварійні РАВ, які в подальшому мають 
бути вилучені з цих об’єктів та перезахоронені 
в геологічному сховищі.

11.2.3.  Пункти тимчасової локалізації РАВ 
(ПТЛРВ) у�вигляді траншей і буртів 
з�РАВ із загальною площею близько 
10 гектарів

На території зони відчуження розташовано 
9 ПТЛРВ: Станція «Янів», «Нафтобаза», «Піща-
не плато», «Рудий ліс», «Стара Будбаза», «Нова 
Будбаза», «Прип’ять», «Копачі», «Чистогалівка», 
на яких ведуться роботи з обстеження, обслуго-
вування та підтримки в безпечному стані тран-
шей та буртів.
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11.3.  Заплановані до будівництва 
об’єкти

З прийняттям 9 лютого 2012 р. Закону Укра-
їни «Про поводження з відпрацьованим ядер-
ним паливом щодо розміщення, проектування 
та будівництва централізованого сховища від-
працьованого ядерного палива реакторів типу 
ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» за-
конодавчо закріплене рішення про споруджен-
ня цього сховища на території зони відчужен-
ня. Мета будівництва ЦСВЯП — зберігання ВЯП 
трьох українських АЕС — Рівненської, Хмель-
ницької та Южно-Української.

12 жовтня 2016 р. колегія Держатомрегулю-
вання схвалила висновок державної експертизи 
ядерної та радіаційної безпеки Попереднього 
звіту з аналізу безпеки ЦСВЯП.

На сьогодні триває активна підготовка до 
спорудження об’єкту. Будуватиметься ЦСВЯП 
з метою зменшення енергетичної залежності від 
Російської Федерації. Нагадаємо, щороку Укра-
їна витрачає близько 150–200 млн доларів на 
вивезення відпрацьованого ядерного палива на 
зберігання та переробку до РФ.

11.4.  Перспективи розвитку зони 
відчуження

13 квітня 2016 р. вийшов Указ Президента 
України «Про додаткові заходи щодо перетво-
рення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну 
систему та відродження територій, що зазнали 
радіоактивного забруднення внаслідок Чорно-
бильської катастрофи», який окреслив найважли-
віші науково-практичні завдання щодо вирішення 
проблем Чорнобиля. У переліку завдань стоять і 
ті, які не були вирішені впродовж 30 років після 
аварії на Чорнобильській АЕС. До першочергових 
завдань належать перегляд та затвердження но-

вої Стратегії подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи та відродження територій, що зазна-
ли радіоактивного забруднення:

• унормування питань радіологічної реабілі-
тації територій, що зазнали радіоактивного за-
бруднення;

• реалізація заходів щодо поліпшення раді-
ологічної ситуації, економічного та соціального 
розвитку територій, що зазнали радіоактивного 
забруднення, а також забезпечення державної 
підтримки соціальної активності відповідних те-
риторіальних громад;

• поліпшення якості радіаційного моніто-
рингу та радіоекологічного контролю територій, 
що зазнали радіоактивного забруднення;

• активізація наукових досліджень у сферах 
ядерної та радіаційної безпеки, впливу іонізую-
чого випромінювання на людину та навколишнє 
природне середовище;

• створення умов для розміщення в зоні 
відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) 
відселення об’єктів альтернативної енергетики 
та залучення інвестицій для реалізації проектів 
з енергоефективності на об’єктах, розміщених 
у цих зонах;

• посилення незалежності України у сфері 
поводження з ВЯП вітчизняних атомних елек-
тростанцій та високоактивними РАВ.

В Указі Президента України також запропоно-
вано переглянути та винести на розгляд Верхов-
ної Ради України зміни до деяких законодавчих 
актів України, а саме:

• з питань актуалізації Загальнодержавної 
програми зняття з експлуатації Чорнобильської 
АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на еко-
логічно безпечну систему, зокрема стосовно за-
вдань, заходів та фінансування програми;

• удосконалення системи класифікації РАВ 
для їх захоронення та критеріїв приймання на 
захоронення у сховищах відповідного типу;
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• визначення в межах площі зони відчужен-
ня меж спеціальної зони промислового викори-
стання, яка довічно буде непридатною для про-
живання.

Крiм цього, до питань, які потрібно терміново 
вирішувати, належать також:

• заходи з удосконалення функціонування 
системи поводження з РАВ з урахуванням най-
кращої міжнародної практики;

• вирішення проблемних питань, пов’язаних 
із завершенням будівництва першої черги комп-
лексу «Вектор», будівництвом централізованого 
сховища для зберігання ВЯП вітчизняних атом-
них електростанцій та сховища для довгостроко-
вого зберігання осклованих високоактивних РАВ 
від переробки ВЯП;

• розроблення, з урахуванням Директиви 
Ради ЄС 2011/70/Євратом від 19 липня 2011 р., та 
затвердження Державної екологічної програми 
щодо поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом вітчизняних атомних електростанцій;

• реалізація заходів щодо розвитку націо-
нальної системи підготовки та перепідготовки 
фахівців з атомної енергетики, ядерної та радіа-
ційної безпеки, поводження з РАВ;

• опрацювання за участю зацікавлених між-
народних організацій питання щодо утворення 
міжнародного дослідницького центру як відкри-
того міжнародного майданчика для проведення 
досліджень з питань радіаційної безпеки, впли-
ву іонізуючого випромінювання на людину та 
навколишнє природне середовище,

• накопичення відповідних знань.

12 жовтня 2016 р. на спільному засіданні 
Президії НАН України та Державного агентства 
України з управління зоною відчуження програ-
ма розвитку зони відчуження стала предметом 
детального обговорення. Планується, що зона 
відчуження найближчим часом перетвориться 

на сучасний науковий багатоцільовий полігон 
для вітчизняних та іноземних учених. Агентство 
найближчим часом планує створити комфортні 
умови для успішного проведення наукових до-
сліджень.

Уряд розглядає можливість реалізації проек-
тів вироблення сонячної енергетики в зоні відчу-
ження, що сприятиме залученню нових інвести-
цій та зміцненню енергетичної безпеки країни. 
Розвиток альтернативної, зокрема сонячної, 
енергетики є одним із напрямів використання 
території зони відчуження, оскільки на цій те-
риторії збереглися електричні мережі великої 
потужності та відповідна інфраструктура, яка ра-
ніше використовувалася для потреб Чорнобиль-
ської АЕС.

23 листопада 2016 р. Кабінет Міністрів Украї-
ни ухвалив постанову № 912 «Деякі питання сти-
мулювання розвитку зони відчуження та зони 
безумовного (обов’язкового) відселення», яка 
визначає розмір орендних ставок за викори-
стання державного майна, розташованого в зоні 
відчуження, а також має стимулювати залучен-
ня інвестицій у проекти відновлювальної енер-
гетики. Згідно з презентаційними матеріалами, 
будувати сонячні електростанції планується 
в 10-кілометровій зоні в напрямку на південь від 
ЧАЕС. Готуються для будівництва ділянки, розта-
шовані поблизу доріг і ліній електропередач. Со-
нячне випромінювання на території становить 
1300 кВт·год на 1 м2. Зазначається, що до наяв-
ної інфраструктури можна підключити 200 МВт 
генеруючих потужностей. При вкладенні коштів 
у розширення інфраструктури потужності під-
ключення можна збільшити до 1200 МВт. За да-
ними Мінприроди України, вже отримано 44 за-
явки від потенційних інвесторів на будівництво 
сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні.
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12.1.  Ключові завдання України 
в�рамках міжнародного 
співробітництва

Ключовими завданнями для України в рам-
ках міжнародного співробітництва є: посилення 
ядерної та радіаційної безпеки, ядерної захи-
щеності, обмін науково-практичним досвідом, 
зміцнення енергетичної безпеки в частині ди-
версифікації ядерного палива та технологій, а 
також можливе нарощення генеруючих потуж-
ностей. Слід також зазначити, що досвід та на-
працювання України у сфері атомної енергети-
ки, особливо щодо подолання наслідків аварій 
та зняття з експлуатації поставарійних об’єктів, 
є унікальними й корисними для міжнародних 
партнерів, які зацікавленні в поглибленні спів-
робітництва. 

Україна є членом Міжнародного агентства 
з атомної енергії (МАГАТЕ) та в повному обсязі 
впроваджує найкращі світові практики з ядерної 
і радіаційної безпеки, які акумулюються агент-
ством. З 2015 р. Україна є повноправним членом 
Західноєвропейської асоціації ядерних регуля-
торів (WENRA), що дозволяє їй впроваджувати 
найвищі стандарти регулювання ядерної та ра-
діаційної безпеки. У 1994 р. Україна приєднала-
ся до Договору про нерозповсюдження ядер-
ної зброї як без’ядерна держава та остаточно 
звільнилася від ядерного потенціалу до 1996 р. 
Наразі Україна активно співпрацює з Європей-
ським співтовариством з атомної енергії (Євра-
том) у рамках угоди про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом, яка 1 вересня 2017 р. 
набула чинності в повному обсязі.

Крім того, Україна є членом низки міжна-
родних організацій, зокрема, ВАО АЕС, WNA, 
FORATOM, IFNEC, EUR та проводить активне 
двостороннє співробітництво. Це дає можли-
вість залучати передові практики у вітчизняну га-
лузь, підвищувати її інвестиційну привабливість 
та посилювати ядерну і радіаційну безпеку.

1  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1270-2011-%D0%BF
2  http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245209780&cat_id=245070653

Україна є стороною міжнародних конвенцій: 
Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаної кон-
венції про безпеку поводження з відпрацьова-
ним паливом та про безпеку поводження з раді-
оактивними відходами, Конвенції про допомогу 
у випадку ядерної або радіаційної аварії, Кон-
венції про оперативне сповіщення про ядерну 
аварію, Конвенції про фізичний захист ядерно-
го матеріалу, Віденської конвенції про цивільну 
відповідальність за ядерну шкоду тощо.

12.2.  Міжнародне співробітництво 
щодо посилення ядерної 
та�радіаційної безпеки

З метою підвищення рівня безпеки енерго-
блоків АЕС відповідно до нових міжнародних 
стандартів МАГАТЕ та ЄС, 7 грудня 2010 р. вве-
дено в дію Комплексну (зведену) програму під-
вищення рівня безпеки енергоблоків АЕС (КзПБ) 
відповідним наказом1. Заходи цієї програми були 
підготовлені спільно з міжнародними партнера-
ми (у рамках спільного проекту ЄС — МАГАТЕ — 
Україна «Оцінка безпеки українських атомних 
електростанцій») й за результатами аналізу ста-
ну безпеки АЕС в умовах виникнення проектних 
і позапроектних аварій та управління ними, а та-
кож враховуючи наслідки вивчених уроків аварії 
на японській АЕС «Фукусіма». Спочатку її вико-
нання передбачалося до 2017 р., але у 2015 р. 
було прийнято рішення про продовження до 
2020 р. Відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів «Про затвердження Комплексної (зведе-
ної) програми підвищення рівня безпеки енер-
гоблоків атомних електростанцій», орієнтовний 
обсяг фінансування визначено в розмірі 20,101 
млрд грн2, який ДП «НАЕК «Енергоатом» част-
ково покриє власними коштами, а частину — за 
рахунок кредитних коштів ЄБРР/Євратом, у сумі 
600 млн євро. Станом на початок 2017 р. із за-

XII.  Міжнародне співробітництво 
України в галузі атомної енергетики
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планованих до виконання 1275 заходів викона-
но 688 (54 % від запланованих)3.

На виконання статті 342 Угоди про асоціа-
цію між Україною, з одного боку, та Європей-
ським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з другого боку, Україна активно співпрацює з Єв-
ропейським співтовариством з метою посилен-
ня ядерної та радіаційної безпеки. Відповідно 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 18.02.2015 р. № 110-р «Про схвалення роз-
роблених Держатомрегулювання планів імпле-
ментації деяких актів законодавства ЄС» та са-
мих планів, встановлено, що в листопаді 2016 р. 
повинні бути імплементовані такі директиви:

• Директива Ради 2006/117/Євратом від 20 
листопада 2006 р. про нагляд та контроль за пе-
ревезенням радіоактивних відходів та відпра-
цьованого ядерного палива;

• Директива Ради 2013/59/Євратом від 5 
грудня 2013 р., що встановлює основні норми 
безпеки для захисту від небезпеки, яка виникає 
від іонізуючої радіації;

• Директива Ради 2014/87/Євратом від 8 лип-
ня 2014 р., що встановлює для Співтовариства ос-
нови з ядерної безпеки ядерних установок.

Україна активно співпрацює з міжнародним 
експертним середовищем щодо підтримки 
функціонування національних АЕС відповідно 
до міжнародних стандартів з безпеки. Таким чи-
ном, проведено п’ять партнерських перевірок 
ВАО АЕС за останні кілька років, які визнали ви-
сокий рівень експлуатаційної безпеки АЕС.

Сучасна ситуація щодо безпеки в Україні та 
за її межами (підвищена терористична загроза), 
застосування гібридних методів ведення про-
типравної діяльності ставлять під загрозу захи-
щеність ядерних установок. У цьому контексті 
посилення міжнародного співробітництва за 
цим напрямом є вкрай важливим. Україна при-
єдналася до серії міжнародних самітів з фізичної 
ядерної безпеки з метою недопущення проти-
правних дій щодо ядерних об’єктів, ядерних та 
радіоактивних матеріалів. Подальше посилення 
науково-технічного співробітництва, освітнього 
та практичного (проведення спільних навчань 
тощо) у сфері фізичного захисту з МАГАТЕ, Інтер-
пол, у рамках Глобального партнерства проти 
розповсюдження зброї та матеріалів масового 
знищення є вкрай необхідним для України.

3  https://www.slideshare.net/energoatom/ss-73581561
4  http://dazv.gov.ua/budivnytstvo-nbk-ta-svyap-2/informatsijna-dovidka-shchodo-realizatsiji-proektu-budivnitstvo-skhovishcha-vidpratsovanogo-
yadernogo-paliva-svyap-2.html

12.3.  Міжнародне співробітництво 
щодо подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи

Важливим аспектом міжнародного співро-
бітництва України в галузі атомної енергетики є 
подолання наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС. 29 листопада 2016 р. будівництво нового 
безпечного конфайнменту («Арки») та накриття 
ним енергоблоку № 4 Чорнобильської АЕС було 
завершено. Вартість самої «Арки» становила 
1,5 млрд євро, які було зібрано країнами-до-
норами Чорнобильського фонду «Укриття»; 
розпорядником коштів є Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР). Побудова та 
накриття — це лише один із етапів «Плану здійс-
нення заходів на об’єкті “Укриття”», вартість ре-
алізації якого оцінюється у 2,15 млрд євро. Слід 
зазначити, що споруда конфайнменту унікаль-
на за своїми параметрами та функціональними 
можливостями: ширина — 150 м, а довжина — 
257 м; усередині оперуватиме унікальна систе-
ма основних кранів, довжиною близько 96 м та 
вантажопідйомністю 50 т. Станом на сьогодні 
проводяться роботи із введення нового безпеч-
ного конфайнменту в експлуатацію, які запла-
новано завершити до грудня 2017 р., а у 2018 р. 
заплановано розпочати демонтаж перших не-
стабільних конструкцій. 

Результатом активного міжнародного спів-
робітництва стало будівництво сховища відпра-
цьованого ядерного палива сухого типу (СВЯП-2)
для зберігання ВЯП енергоблоків № 1, № 2 та 
№ 3 Чорнобильської АЕС. За час їх експлуатації 
було накопичено понад 21 000 одиниць ВЯП; на-
разі вони зберігаються у СВЯП-1, термін експлуа-
тації якого обмежений. Саме з цієї причини було 
прийнято рішення щодо побудови СВЯП-2, роз-
рахованого на 100 років для більше 21 000 ВТВЗ 
РБМК-1000 при продуктивності 2500 ВТВЗ на рік. 
Вартість проекту становить 381 млн євро4, які бу-
дуть покриті з Рахунку ядерної безпеки ЄБРР. 

Доволі унікальним є досвід міжнародного 
співробітництва щодо ревіталізації зони від-
чуження Чорнобильської АЕС. Одним із бага-
тообіцяючих напрямів може стати реалізація 
проектів з будівництва сонячних електростанцій 
поблизу Чорнобильської АЕС. На сьогодні в зоні 
відчуження вже відібрані земельні ділянки за-
гальною площею 1 тис. 172 га для розміщення 
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об’єктів сонячної енергетики, яка має доступ до 
електричних мереж великої потужності та відпо-
відну інфраструктуру. 

12.4.  Міжнародне співробітництво 
щодо залучення інвестицій 
у галузь5 

З метою слідування передовому досвіду опе-
раторів АЕС, підвищення інвестиційної прива-
бливості ДП «НАЕК «Енергоатом», а також на ви-
конання гарантійної угоди між Україною та ЄБРР, 
в Україні реалізується проект щодо корпоратиза-
ції ДП «НАЕК «Енергоатом». Зазначений процес 
відбуватиметься на основі дорожньої карти, яку 
наразі розробляють консорціум консультантів 
на чолі з Deloitte&Touche LLC. За результатами 
першого етапу проекту було визначено, що для 
ефективного процесу проведення корпоратиза-
ції необхідно мати спеціальний закон, який би 
містив положення щодо особливості створення 
та подальшої діяльності акціонерного товари-
ства «НАЕК «Енергоатом». 

У контексті європейської енергетичної інте-
грації, для України перспективною є реалізація 
пілотного проекту «Енергетичний міст “Украї-
на — Європейський Союз”», який спрямований 
на синхронізацію української та європейської 
енергосистем. Цим проектом передбачено 
від’єднання енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС 
від Об’єднаної енергосистеми України та поча-
ток експорту електроенергії до європейських 
країн через ЛЕП 750 кВ до м. Жешув (Польща) 
або через підстанцію Західноукраїнська (Укра-
їна) до підстанції у м. Альбертірша (Угорщина). 

Резюме
Міжнародне співробітництво в галузі атомної 

енергетики для України є можливістю не тіль-
ки обміну досвідом та передовими світовими 
практиками, а й залучення фінансових ресурсів 
для посилення ядерної та радіаційної безпеки 
в умовах недофінансування цього сектора за ра-
хунок національного бюджету. Активна участь 
у міжнародних режимах та профільних органі-
заціях демонструє світовій спільноті прихиль-

5  http://nfr.energoatom.kiev.ua/ua/investments.php

ність України до найвищих стандартів безпеки 
в галузі. Крім того, атомна енергетика України — 
доволі привабливий сектор для інвестицій. Ста-
більний розвиток сектора, який відображається 
в показниках та постійному рості стратегічної 
важливості енергетичного сектора України, є 
переконливим сигналом для інвесторів, а май-
бутня корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» 
відкриває нові можливості до залучення нових 
ресурсів у подальший розвиток.
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До середини 80-х років розвиток українських 
громадських екологічних організацій відбував-
ся тим шляхом, яким ішли всі екологічні органі-
зації Радянського Союзу. Однак політичні події, 
що відбувалися в Радянському Союзі в другiй 
половинi 80-х років та започатковували нову 
політику, спрямовану на гласність і демократич-
ні зміни, привели до цих демократичних змін 
і в розвитку громадського природоохоронного 
руху. Все частіше і більш відверто громадські 
природоохоронні організації почали говорити 
про недоліки у використанні, управлінні та охо-
роні природних ресурсів у Радянській державі. 
Все більше збиралося людей на мітинги-протес-
ти проти так званої природоохоронної політики 
радянської влади. 

13.1. Чорнобильський «перелом»
Аварія, яка сталася 26 квітня 1986 р. на Чор-

нобильській атомній електростанції, кардиналь-
но змінила ситуацію не тільки в суспільстві, а й 
у громадському природоохоронному русі в Ра-
дянському Союзі й особливо — в Україні, Біло-
русії і Росії, які найбільше постраждали від цієї 
аварії. Саме від цієї дати, можна сказати, почи-
нається протистояння громадського екологічно-
го руху, з одного боку, і державного енергетич-
ного лобі, з другого, під гаслом — за безпечне 
майбутнє суспільство без атомної енергетики. 
Приховування правди про аварію від громад-
ськості, непродуманість дій під час ліквідації на-
слідків аварії, що призвело до великої кількості 
людських жертв, а в подальшому ігнорування 
потреб людей у допомозі зумовили значну ак-
тивізацію громадського руху. Почали створюва-
тися нові громадські екологічні організації. Ці 
нові організації поділялися на кілька напрям-
ків залежно від цілей, які вони висували. Одні 
ставили за мету допомагати постраждалим від 
Чорнобильської катастрофи. Їх головною ціллю 
була допомога людям, які безпосередньо брали 
участь у ліквідації аварії і захворіли, — допомога 
ліками, медичним доглядом, створення реабілі-

таційних центрів, надання психологічної і соці-
альної допомоги тощо. Інші організації допома-
гали переселенцям з облаштуванням на новому 
місці, в пошуку роботи, реабілітації, лікуванні 
тощо. Були створені громадські організації, які 
займалися лише допомогою дітям, безпосеред-
ньо постраждалим від аварії, і дітям ліквідато-
рів чи дітям переселенців. До таких організацій 
можна віднести «Союз Чорнобиль», «Спілка 
Чорнобиль», «Діти після Чорнобиля», «Діти 
Чорнобиля», «Спасіння від Чорнобиля», «Фонд 
інвалідів Чорнобиля», «Чорнобиль» і «Чорно-
бильці». Більшість цих організацій мали свої філії 
в різних областях, районах і містах. Разом з ними 
утворювалися інші громадські організації, і хоча 
підстави для їх створення були схожими, вони 
ставили своєю ціллю ширше коло проблем. Ці 
проблеми були пов’язані з довкіллям і тими при-
чинами, які призвели до критичного його стану. 
Важливо те, що це були принципово нові еколо-
гічні організації, які в Чорнобильській катастрофі 
бачили не тільки помилки в управлінні небез-
печним об’єктом, а й політичні та економічні 
вади, з чим вони вважали за потрібне боротися, 
щоб знову не повторилася така катастрофа. 

13.2. Роки незалежності
У перші роки незалежності український еко-

логічний рух мав значну кількість прихильни-
ків. Однак потрібно враховувати особливості 
діяльності громадських екологічних організацій 
та їхні ресурси, що завжди були обмежені. І це 
стосується всіх ресурсних рівнів — людського, 
експертного, технічного, інформаційного й осо-
бливо фінансового. Наявність або відсутність 
певного ресурсу впливає на активність орга-
нізації. Звісно, за два десятки років існування 
екологічні організації пристосувалися до постій-
них ресурсних обмежень. А завдяки сучасним 
інформаційним технологіям вони в деяких на-
прямках навіть випереджають державні, бізне-
сові чи приватні організації. Однак така перевага 
дає можливість лише втримуватися на певному 

ХІІІ.  Атомна енергетика і громадський 
екологічний рух в Україні 



102

рівні в дискурсі зі своїми опонентами, але не дає 
підстав для перемоги в досягненні мети — укра-
їнського майбутнього без атомної енергетики. 

Більша частка роботи екологічних організа-
цій ґрунтується на волонтерських засадах, і не-
можливість залучення експертів до роботи на 
постійній фінансовій основі є сьогодні найбіль-
шою проблемою для громадських організацій. 
Однак, незважаючи на ці труднощі, організації, 
яким вдалося заручитися донорськими кош-
тами, необхідними для діяльності, пов’язаної 
з атомною енергетикою, виконують важливу ро-
боту, спрямовану на участь громадськості у фор-
муванні атомної енергетичної політики в Україні. 
Адже в перманентному діалозі щодо атомної 
енергетики громадськість повинна мати спра-
ву з урядом, його профільними міністерствами, 
їхніми підрозділами на місцях, керівництвом 
і персоналом атомних електростанцій, науко-
во-дослідними центрами й інститутами, які роз-
робляють для державних структур аналітичні 
дослідження, програми, звіти, огляди. До ко-
горти прихильників атомної енергетики, згада-
них вище, за останні роки також додалися ще й 
неекологічні громадські організації, які повністю 
підтримують політику, спрямовану на розвиток 
атомної енергетики. Новостворені громадські 
організації прихильників сьогоднішньої держав-
ної політики щодо розвитку атомної енергетики 
створюють суттєві проблеми для екологічних 
організацій, які виступають за майбутнє України 
без «мирного атома».

У своїй діяльності громадські екологічні ор-
ганізації завжди намагалися використовувати 
всі наявні інструменти впливу громадської дум-
ки на політичні рішення. Важливу роль у такому 
впливі на екологічну політику зіграла Конвенція 
про доступ до інформації, участь громадськості 
в процесі прийняття рішень та доступ до пра-
восуддя з питань, що стосуються довкілля (Ор-
гуська конвенція). Після ратифікації Конвенції 
у 1999 р. українська екологічна громадськість і 
її організації отримали потужний правовий ме-
ханізм для участі у формуванні екологічної по-
літики на державному рівні. Хоча і до Конвенції 
громадськість могла використовуючи свої кон-
ституційні права та чинні закони для активного 
пропагування екологічних поглядів через засоби 
інформації, проводячи мітинги, демонстрації, 
пікетування, круглі столи, конференції, фести-
валі, референдуми, однак певних процедур, як, 
наприклад, обов’язкове обговорення заплано-
ваної діяльності, не мала. Це призводило до на-
пруження в суспільстві між громадськістю і дер-
жавними органами влади. Яскравим виявом 
такого напруження стало обговорення рішен-
ня уряду України щодо добудови двох атомних 
енергоблоків на Хмельницькій атомній станції. 
У 1990 р. було прийнято урядове рішення про 
мораторій на добудову енергоблоків № 2, № 3 

і № 4 на Хмельницькій АЕС, готовність яких ста-
новила 85, 27 та 7 % відповідно. Однак Уряд 
і Верховна Рада змінюють своє рішення і вирі-
шують продовжити добудову реакторів. Таке рі-
шення влади викликало обурення в суспільстві 
та серед екологічних організацій. Громадські 
екологічні організації почали провадити широ-
ку кампанію проти рішення щодо добудови. Ак-
тивну роль в організації цього руху взяла на себе 
ВГО «Зелений світ». Щоб мінімізувати громад-
ський екологічний рух, Уряд приймає постанову 
№ 1122 про «Порядок проведення громадських 
слухань з питань використання ядерної енергії 
та радіаційної безпеки». У цьому документі були 
закладені такі норми, які по-перше, давали мож-
ливість представникам місцевої влади самим 
вирішувати доцільність і обґрунтованість прове-
дення громадських слухань, по-друге, підкрес-
лювалося, що висновки, висловлені в процесі 
громадських слухань, носять рекомендаційний 
характер і лише можуть бути враховані під час 
прийняття владою кінцевого рішення. Спираю-
чись на цей Порядок, місцевими органами вла-
ди були проведені громадські слухання в селах 
і містечках, які безпосередньо були розташова-
ні навколо станцій у Хмельницькій і Рівненській 
областях. Був задіяний адміністративний ресурс 
і зацікавленість персоналу з місцевого населен-
ня в роботі АЕС, і більшість людей, що прийшли 
на слухання, проголосували за добудову реакто-
рів. Намагання екологічних організацій провести 
такі ж слухання в Києві були відхилені київською 
владою саме завдяки тим нормам Порядку, які 
давали владі самостійно визначати доцільність 
їх проведення. Намагання громадськості дове-
сти абсурдність такого підходу, а саме, що ді-
яльність і наслідки аварії на атомних станціях не 
обмежуються зонами навколо станцій, а можуть 
мати глобальний характер і зачіпати інтереси 
всіх громадян України (що й показала Чорно-
бильська аварія), не змінили позицію київської 
влади. Це був лише один із епізодів, який демон-
струє, що в питаннях розвитку ядерної енергетики 
позиції екологічної громадськості й представни-
ків державного ядерно-енергетичного комплексу 
діаметрально протилежні. З середини 90-х років 
держава перестала декларувати без’ядерний 
розвиток української енергетики й відкрито стала 
на шлях збільшення енергетичних потужностей 
в Україні за рахунок розвитку ядерних технологій.

13.3.  Iнструменти громадського 
екологічного руху 

Для того щоб краще зрозуміти сьогоднішню 
діяльність українських екологічних організацій 
щодо розвитку ядерної енергетики, потрібно 
хоча б коротко навести аналіз інструментів, яки-
ми вони користуються у своїй роботі. 
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З початком 90-х років екологічний рух 
в Україні поступово втрачав широку підтрим-
ку суспільства. Це сталося через економічну 
кризу, яку переживали всі країни — колишні 
республіки Радянського Союзу, і завдяки швид-
кому створенню політичних партій, бо велика 
кількість активних громадян, які у 80-х роках 
були прихильниками зеленого руху, стали за-
початковувати нові політичні партії і перехо-
дити до їх лав. Тому незважаючи на той факт, 
що громадяни під час соціологічних опитувань 
вказували на актуальність і важливість для них 
екологічних проблем, на перший план, однак, 
висувалися економічні, соціальні проблеми, 
питання безпеки дітей та сім’ї тощо. Вони на-
разі завжди пов’язані з довкіллям, але, як пра-
вило, опосередковано, і не всіма сприймають-
ся як екологічні. 

Отже, втративши широку підтримку суспіль-
ства, такі інструменти впливу на владу, як де-
монстрації, мітинги, пікети, нівелюються, тобто 
втрачається публічність екологічного руху в су-
спільстві. Одночасно втрачається і інтерес до 
екологічних проблем у представників засобів 
масової інформації. Бурхливі політичні та еко-
номічні події в житті України в 90-х, на початку 
двохтисячних і сьогодні перехоплюють місце 
екологічних і привертають основну увагу біль-
шості засобів масової інформації. Тільки над-
звичайні природні події чи антропогенні ава-
рії привертали увагу українських журналістів. 
Тому більшість громадських екологічних орга-
нізацій в Україні почала шукати інші шляхи ро-
боти з органами влади. Саме після підписання 
й ратифікації Оргуської конвенції в екологічної 
громадськості України з’явився дієвий інстру-
мент у відстоюванні своїх екологічних інтересів 
і ще один механізм впливу на державну еколо-
гічну політику. Громадські екологічні організа-
ції все частіше починають у своїх взаємовід-
носинах із представниками владних структур 
використовувати положення Оргуської конвен-
ції, а саме статті 6, 7 та 8, в яких йдеться про 
обов’язковість залучення громадськості при 
прийнятті рішень, розробленні планів і про-
грам та нормативних актів, пов’язаних з навко-
лишнім середовищем. На початку 2000-х
років з’являються в окремих областях оргусь-
кі центри, а у 2004 р. такий центр утворюєть-
ся в Міністерстві екології. І хоча такі органи 
ще не були формалізовані законодавчо, сво-
єю роботою вони показали здатність громад-
ськості впливати на екологічну політику як на 
регіональному, так і на національному рівнях. 
А вже у 2009 р. Кабінетом Міністрів України 
приймається постанова про громадську раду 
при Кабінеті Міністрів, міністерствах, інших 
органах виконавчої влади, обласних, міських 
радах та державних адміністраціях. Отже, цей 
дорадчий орган громадськості та влади інсти-

туалізується. Тому зараз, коли ми розглядаємо 
й аналізуємо громадський екологічний рух, ми 
повинні провести аналіз роботи громадських 
рад при державних органах влади і місцевих 
органах самоврядування. 

13.4.  Громадськi ради при централь-
них органах виконавчої влади

Міністерство з екології та природних ресур-
сів (https://menr.gov.ua/) 

У структурі Громадської ради Мінекології ство-
рено п’ять Комітетів, серед яких є Комітет кліма-
ту й озонового шару та Комітет відходів і небез-
печних речовин, які можуть розглядати питання, 
пов’язані з роботою атомної енергетики.

На засіданнi Громадської ради при Мінеко-
логії кілька разів розглядалися питання атом-
ної енергетики, обговорювалися плани роботи 
експертної комісії для проведення громадської 
екологічної експертизи документів та матеріа-
лів оцінки впливів на навколишнє середовище 
(ОВНС) стосовно терміну експлуатації енергоб-
локу № 2 Южно-Української АЕС. Крім цього, об-
говорювалися результати громадської експерти-
зи матеріалів ОВНС щодо продовження терміну 
експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української 
АЕС. За результатами обговорення громадської 
ради були ухвалені рекомендації Мінприроди 
України — повернути документи з ОВНС для по-
дальшого доопрацювання та усунення недоліків 
і порушень. 

Міністерство енергетики та вугільної про-
мисловості (http://mpe.kmu.gov.ua) 

Громадська рада при Міненерговугілля 
бере активну участь у діяльності профільного 
Міністерства. Громадська рада і Міністерство, 
відповідно до підписаного меморандуму, 
домовляються про співпрацю за такими на-
прямками, як аналіз та узагальнення ядерної 
практики, обговорення актуальних проблем 
енергетичної галузі, опрацювання норматив-
но-правових документів, участь у діяльності 
робочих груп тощо. Зокрема на засіданні Гро-
мадської ради було заслухано окреме питання 
«Про сучасний стан та заходи атомного-про-
мислового комплексу України», де доповіда-
чем був президент ДП «НАЕК «Енергоатом» 
Недашковський Ю.О.

Державна інспекція ядерного регулювання 
України 

До складу Громадської ради при Державній 
інспекції ядерного регулювання України входять 
11 організацій, серед яких є і представники еко-
логічних організацій. Це як місцеві, так і всеукра-
їнські громадські екологічні організації, які ма-
ють досвід роботи з органами влади. 
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13.5.  Громадські ради 
при органах місцевого 
самоврядування

Як ми зауважили раніше, головним важелем 
впливу громадських екологічних організацій на 
екологічну політику, зокрема щодо питання про 
використання в Україні ядерної енергетики, на 
сьогодні залишаються саме громадські ради при 
органах місцевого самоврядування. Важливою 
є діяльність громадських рад при обласних дер-
жавних адміністраціях, на території яких розта-
шовані атомні станції. 

Громадська рада, яка створена при Рівнен-
ській обласній державній адміністрації, налі-
чує 35 громадських організацій, серед яких до 
останнього часу екологічною була лише одна, 
а в новому складі ради екологічні організації 
взагалі не представлені. Останніми роками пи-
тання, які обговорювалися рівненською громад-
ською радою, не стосувалися роботи атомної 
станції та її впливу на довкілля.

У Запорізькій області громадська екологічна 
рада створена при Департаменті екології та при-
родних ресурсів державної обласної адміністра-
ції. Рада нараховує сім екологічних організацій. 

Громадська екологічна рада при Дніпро-
петровській облдержадміністрації створена 
у 2014 р. з метою формування й реалізації дер-
жавної політики в екологічній сфері Дніпро-
петровської області та для залучення громад-
ськості до вирішення екологічних питань. До 
складу входять 14 громадських екологічних ор-
ганізацій. Серед питань, які розглядала на своїх 
засіданнях громадська рада, — питання ядер-
ної енергетики, зокрема терміну експлуатації 
Запорізької АЕС.

Громадська рада при Хмельницькій облас-
ній державній адміністрації налічує 35 організа-
цій, серед яких три — саме екологічні. У травні 
2017 р. на засіданнi громадської ради розгля-
далося питання запланованого будівництва 
ядерного сховища для зберігання відходів від 
діяльності Хмельницької атомної станції. Рі-
шенням ради було доручення призначити двох 
представників громадської ради задля контро-
лю щодо врахування громадських пропозицій 
у проектній документації та будівництва об’єкту 
для зберігання відходів.

Громадська рада при Миколаївський облас-
ній адміністрації також налічує 35 організацій, 
серед яких є три екологічні. 

В інших областях України при державних 
органах влади також були створені громадські 
ради, які можуть виносити на свої засідання різ-
ні питання, що стосуються екологічної політики, 
зокрема й питання ядерної енергетики. 

13.6.  Громадські екологічні 
організації

Серед громадських екологічних організацій, 
які довгий час переймаються проблемами ядер-
ної енергетики і багато хто з яких є членами гро-
мадських рад, можна виділити головнi:

1. Українська екологічна асоціація «Зелений 
світ» — найстаріша громадська екологічна орга-
нізація в Україні, яка ще з 1980-х років перейма-
лася ядерною проблематикою. У програмі УЕА 
«Зелений світ» висувалася вимога зупинення 
розвитку атомної енергетики в Україні та при-
йняття законів про ядерну енергетику і сприян-
ня в наданні соціальної, медичної та іншої до-
помоги жертвам екологічних аварій і катастроф. 
Організація входить до складу громадської ради 
при Державній інспекції ядерного регулювання 
України.

2. Громадська природоохоронна організація 
національного рівня «Національний екологіч-
ний центр України» (НЕЦУ). Одним із провідних 
напрямків діяльності НЕЦУ є енергетика і, зокре-
ма, атомна енергетика. Організація виступає за 
найскорішу відмову від використання ядерної 
енергетики, пояснюючи це тим, що діючі реак-
тори в Україні залишаються небезпечними і при-
сутність в управлінні ними людини не робить їх 
експлуатацію більш безпечнішою незважаючи 
на нові технології. Крім того, залишається за-
гроза потрапляння радіоактивних матеріалів до 
рук терористів, також до цього часу не розро-
блені проекти закриття АЕС, і держава повинна 
витрачати великі кошти на їх експлуатацію, ді-
ючі на станціях реактори працюють за старими 
технологіями, не вирішуються також проблеми 
накопичення і безпечного зберігання ядерних 
відходів. І хоча АЕС не збільшують викиди пар-
никових газів, тільки перелічені проблеми став-
лять їх у ряд першочергових урядових завдань 
щодо закриття станцій. У рамках роботи в цьому 
напрямку НЕЦУ проводить різноманітні заходи, 
наприклад громадські слухання, на яких обго-
ворює і дає свої висновки стосовно норматив-
но-правових актів та урядових програм, розпо-
всюджує серед населення результати наукових 
досліджень міжнародних експертів та прово-
дить свої дослідження й опитування громад-
ськості щодо атомної енергетики, проводить та-
кож конкурси, уроки для школярів і молоді, інші 
різноманітні заходи. Також організація є актив-
ним членом громадської ради при Державній 
інспекції ядерного регулювання України.

3. Рівненська громадська організація «Еко-
клуб» існує понад 20 років. Серед її пріорите-
тів — впровадження енергетичної політики та 
прогресивних рішень в енергетичному секторі. 
Для досягнення цих цілей організація долуча-
ється до законотворчої діяльності, бере участь 
у конференціях, проводить семінари, бере 
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участь у діяльності в дорадчих органах влади і 
громадськості. Вона, зокрема, також є членом 
громадської ради при Державній інспекції ядер-
ного регулювання України. Впродовж багатьох 
років випускала журнал «Ядерний монітор», 
видавала та поширювала серед громадськості 
й органів влади «Концепцію «неатомного» шля-
ху розвитку енергетики в Україні, підготовле-
ну громадськими екологічними організаціями 
України», текст інтернет-конференції «Енерге-
тична стратегія України на період до 2030 року», 
«Атомна енергетика — міф чи реальність» та ба-
гато інших друкованих видань, присвячених пи-
танню ядерної енергетики в Україні.

4. До організацій, створення яких пов’язано 
з екологічними проблемами України, зокре-
ма проблемами ядерної енергетики, можна 
віднести всеукраїнську громадську організа-
цію «Мама-86». Її було створено в 1991 р. для 
соціальної допомоги постраждалим від Чор-
нобильської аварії дітям і молодим матерям. 
Перші проекти організації мали гуманітарний 
характер — розповсюджували серед громад-
ськості гуманітарну допомогу закордонних 
партнерів та небайдужих. Сьогодні ж ВЕГО 
«Мама-86» сприяє демократизації українсько-
го суспільства та прозорому формуванню і реа-
лізації екологічної політики, що враховує думку 
громадськості й зацікавлених сторін. Організа-
ція здійснює тематичні дослідження та широко 
розповсюджує їхні результати, проводить кам-
панії громадянського діалогу та лобіювання 
для наскрізної інтегрованої політики соціаль-
но-економічного розвитку. Організація послі-
довно виступає за створення та забезпечення 
сталого функціонування системного діалогу за-
цікавлених сторін щодо виконання вимог між-
народних угод у питаннях діяльності об’єктів 
атомно-промислового комплексу. Також орга-
нізація лобіює участь громадськості в обгово-
ренні та прийнятті екологічно значущих рішень 
на локальному, регіональному і національному 
рівнях. Вона активний член громадських рад 
при Міністерстві екології та природних ресур-
сів і Державній інспекції ядерного регулювання 
України. І хоча організація не має конкретного 
напрямку діяльності щодо питань ядерної по-
літики в Україні, однак вона постійно слідкує 
за цим напрямом і висловлює свою позицію 
з конкретних питань як у рамках колегіальних 
органів у радах, так і самостійно. Сьогодні на 
сайті організації розміщені матеріали щодо 
новоприйнятої Енергетичної стратегії України 
на період до 2035 р. «Безпека, енергоефектив-
ність, конкурентоспроможність». У загальному 
висновку організація пропонує не приймати 
документ у поданому вигляді, бо він несуміс-
ний із природоохоронними пріоритетами та не 
співвідноситься із основними засадами (стра-
тегією) державної екологічної політики України. 

Крім перерахованих вище організацій, iснує 
широка мережа громадських організацій, які 
не мають у своїй діяльності окремого напрямку 
щодо атомної енергетики, однак беруть участь 
у акціях або заходах, присвячених цьому питан-
ню. Зокрема, серед таких організацій:

1. Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ), яка вже 
20 років своєї роботи присвятила поліпшенню 
екологічної ситуації в Україні, організації та про-
веденню заходів, спрямованих на припинення 
діяльності, що загрожує екологічній безпеці, бі-
орізноманіттю, здоров’ю громадян. На сайті ВЕЛ 
оприлюднено її позицію щодо оновленої Енер-
гетичної стратегії України на період до 2035 р., 
відзначено, що ВЕЛ не підтримує цей проект, 
зокрема виступає проти подальшого розвитку 
атомної енергетики. Організація регулярно ви-
дає журнал «Екологічний вісник», в якому дру-
куються статті відомих українських і зарубіжних 
учених з різних екологічних, суспільно-екологіч-
них питань, зокрема статті, присвячені пробле-
мі атомної енергетики. Також ВЕЛ видала низку 
мап України з різних екологічних проблем. Так, 
серед мап є «Радіаційна небезпека в Україні». 

2. Міжнародна благодійна організація «Еко-
логія. Право. Людина», одним із напрямків ді-
яльності якої є «Ядерна енергетика». Організа-
ція вважає, що для України важливий ретельний 
підхід до експлуатації атомних реакторів, ком-
петентне поводження з ядерними матеріалами, 
боротьба з нелегальною торгівлею ядерними 
відходами. Тому ЕПЛ бере участь в удоскона-
ленні законодавства у сфері ядерної енергети-
ки, дотриманні міжнародного законодавства 
і міжнародних норм щодо роботи ядерних 
енергоблоків, моніторингу та попередження 
процесів старіння енергоблоків. На сайті орга-
нізації публікуються матеріали на тему атомної 
енергетики, юридичні аналізи проектів норма-
тивно-правових актів, пропозиції та зауваження, 
аналізи звітів, експертні висновки, міжнарод-
ні огляди щодо експлуатації та використання 
об’єктів атомної енергетики. Впродовж багатьох 
років організація видає еколого-правовий жур-
нал «Екологія. Право. Людина», в якому серед 
правової, екологічної, наукової інформації мож-
на знайти і публікації на енергетичну тематику, 
зокрема і про ядерну енергетику. Організація 
входить до Громадської ради при Держатомре-
гулювання України. 

3. Громадська організація «Асоціація зеле-
них України». Свою місію вбачає в недопущенні 
погіршення екологічної ситуації в Україні, вихо-
ванні екологічної свідомості, формуванні націо-
нальної екополітики, забезпеченні радіаційної 
безпеки, впровадженні енерго- і ресурсозбе-
режних технологій та ставить інші екологічні 
цілі. У переліку діяльності є постійною рубрика 
«Радіаційна безпека». Матеріали цього розділу 
охоплюють різноманітні події, новини, заходи, 
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повідомлення про дії уряду та громадських ор-
ганізацій. Кількість інформації, розміщеної в цій 
рубриці, дає можливість детально ознайоми-
тися з усіма питаннями, які сьогодні стосуються 
ядерної енергетики. Організація — активний 
член громадської ради при Державній інспекції 
ядерного регулювання України.

13.7. Висновки
1. Не існує широкого громадського руху 

в Україні проти розвитку ядерної енергетики. 
Проте низка громадських екологічних організа-
цій як національного, так і регіонального рівня 
є активними учасниками процесу щодо без’я-
дерного розвитку енергетики в Україні. Сьогодні 
основна форма участі екологічної громадськості 
в процесі формування антиядерної державної 
політики здійснюється через участь громадських 
екологічних організацій у роботі громадських 

рад при Міністерстві екології та природних ре-
сурсів, Міністерстві енергетики та вугільної про-
мисловості, Державній інспекції ядерного ре-
гулювання. На регіональному рівні це — участь 
у громадських радах при обласних Державних 
адміністраціях.

2. Громадські екологічні організації потребу-
ють підвищення ефективності своєї роботи, а 
також збільшення кількості своїх прихильників, 
волонтерів і членів.

Для підвищення ефективності роботи гро-
мадським екологічним організаціям України 
бракує експертних, організаційних, інформацій-
них та фінансових ресурсів, які в сучасних умо-
вах вони найшвидше реально можуть отримати 
тільки від міжнародних структур. Водночас слід 
розуміти, що ефективнiсть роботи громадських 
організацій та їх вплив на населення залежати-
муть від того, наскільки їхня робота прив’язана 
до тих реалій, які є в Україні сьогодні й будуть 
найближчим часом.
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На підставі відомостей експертів, які підго-
тували цей звіт, підводимо підсумки щодо ста-
ну атомної індустрії України, а також викладемо 
основні позиції «Беллони» стосовно питань, що 
розглядаються в експертному огляді.

Після розпаду Радянського Союзу Україна 
успадкувала чотири діючі атомні станції із п’ят-
надцятьма реакторами, а також Чорнобильську 
АЕС із її численними проблемами. До того ж на 
території України залишилося кілька підпри-
ємств уранової промисловості, які працювали на 
радянську атомну галузь, і система управління 
атомною галуззю та її регулювання, що потребу-
вала структурної та кадрової «перебудови».

Процеси «перебудови» відбувалися на тлі 
повільного економічного розвитку та «револю-
ційних» політичних подій, які час від часу спа-
лахували у країні. З одного боку, економічна та 
політична ситуації в Україні не сприяли ефектив-
ному розвитку атомної галузі, але з іншого боку, 
все-таки дозволили зберегти атомний енерге-
тичний потенціал, що допомагає країні «вижи-
вати» за наявності проблем у паливно-енерге-
тичному комплексі, які особливо загострилися 
після подій 2014 р.

Сьогодні потрібно рухатися далі. Україна має 
намір зберегти свій атомний енергетичний по-
тенціал принаймні на кілька найближчих деся-
тиліть. Для цього, зважаючи на теперішню си-
туацію, уряду, бізнесу та громадськості України 
потрібно буде вирішити кілька важливих першо-
чергових питань, щоб вони найближчим часом 
не перетворилися на проблеми.

1.  Питання гарантування 
безпеки діючих АЕС
Сім із п’ятнадцяти реакторних блоків, що пе-

ребувають в експлуатації, мають подовжений 
термін експлуатації. Інші досягнуть їхнього рівня 
в найближчі три – п’ять років. Незважаючи на те, 
що подовження терміну експлуатації атомних 
блоків є міжнародною практикою, використову-
ваною в усіх країнах, де застосовується атомна 
енергія, «Беллона» вважає, що «старе» завжди 
менш надійне та більш уразливе, ніж «нове». 

З цієї причини потрібно багато уваги приділя-
ти роботі над продовженням ресурсу основних 
вузлів реактора, систем безпеки, а також важ-
ливих для гарантування безпеки систем і еле-
ментів атомних блоків. Великого значення слід 
надавати науково-технологічній діагностиці, а 
також наглядово-контрольній роботі державної 
системи ядерного регулювання. Від результатів 
їхньої праці багато в чому залежатиме безпе-
ка експлуатації продовжених атомних блоків. 
Можливо, доцільно скористатися досвідом між-
народних інститутів, які надавали технологічну, 
матеріальну та фінансову підтримку проектам із 
продовження ресурсу в багатьох країнах, включ-
но із країнами Східної Європи.

З точки зору політичної й економічної до-
цільності потрібно з розумінням поставитися 
до питання заміни в реакторах ядерного палива 
російського дизайну на модифікацію ядерного 
палива компанії Westinghouse. Однак позиція 
«Беллони» полягає в тому, що питання безпеки 
мають залишатися на першому місці. Час вико-
нання «дослідів» на атомних реакторах вийшов 
26 квітня 1986 р. Перехід до палива компанії 
Westinghouse триватиме ще кілька років, тому, 
попри всі внутрішні та зовнішні обставини, для 
атомних станцій України головним завданням 
буде гарантування безпеки цього не зовсім про-
ектного процесу переходу до палива нового ди-
зайну.

Виведення з експлуатації атомних блоків — 
це складний і недешевий процес. Згідно з оцін-
ками економістів, виведення з експлуатації атом-
ної станції становить близько 60 % капітальних 
витрат на її будівництво. Виведення аварійного 
енергоблоку можна назвати особливим проце-
сом, оскільки він вимагає окремих технологічних 
рішень, заходів безпеки та, як правило, додат-
кового фінансування. Процес виведення з екс-
плуатації Чорнобильської АЕС, який наразі три-
ває в Україні, значно просунувся вперед, проте 
ще потрібно виконати кілька основних завдань. 
Насамперед, це пов’язано із завершенням робіт 
на об’єкті «Укриття» та встановленням нового 
конфайнмента безпеки «Арка», а також із будів-
ництвом сховищ для ВЯП та високоактивних РАВ, 
які мають бути введені в експлуатацію у 2018 р. 

Післямова
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По-друге, потрібно реалізувати довготривалу 
програму максимально можливої реабілітації 
територій у зонах відчуження й обов’язкового 
відселення.

Стосовно працюючих АЕС, які мають бути 
виведені з експлуатації до 2055 р., «Беллона» 
вважає за потрібне зосередитися на заснуванні 
фінансового фонду, розробці концепції, програм 
і технологій виведення з експлуатації з ураху-
ванням досвіду країн, у яких цей процес уже вті-
люється в життя (наприклад, Литва, Німеччина 
тощо).

У вирішенні перерахованих завдань важли-
ву роль відіграє міжнародна співпраця, яка, на 
думку «Беллони», має не лише тривати, а й міц-
ніти до гарантування цілковитої безпеки стану 
виведеної з експлуатації Чорнобильської АЕС 
і реабілітації територій.

2.  Питання поводження 
з�відпрацьованим ядерним 
паливом

На цей час в Україні накопичено близько 6000 
тонн (маса за важким металом) відпрацьовано-
го ядерного палива, більша частина якого збері-
гається у сховищах «вологого типу», за винятком 
1350 тонн, що перебувають у сховищах «сухого 
типу» Запорізької АЕС.

Наразі частина палива з реакторів ВВЕР-1000 
українських АЕС досі вивозиться з метою збері-
гання та подальшої обробки до Російської Фе-
дерації. Проте енергетична стратегія України 
відносно поводження з ВЯП містить реалізацію 
так званого «відкладеного рішення», що перед-
бачає довготривале (50 і більше років) збері-
гання палива у власних сховищах із подальшим 
визначенням майбутніх перспектив. Для цього 
потрібно буде втілити обговорюваний сьогодні 
проект спорудження централізованого сховища 
для ВЯП у Чорнобильській зоні. Для України ви-
рішення питання поводження з ВЯП — це насам-
перед вирішення питання фінансових ресурсів. 
Вартість будівництва централізованого сховища 
становить приблизно 1,5 млрд доларів. Безсум-
нівно, без міжнародної допомоги розв’язати це 
питання буде дуже складно.

Сьогодні позиція «Беллони» щодо пово-
дження з ВЯП зводиться до того, що, по-перше, 
відпрацьоване паливо має зберігатися у країні, 
в якій воно було утворене (відпрацьоване). Це 
знижує рівень ризику під час транспортуван-
ня ВЯП за кордон і примушує країни, які хочуть 
використовувати атомну енергію, справедливо 
терпіти економічні, екологічні, соціальні й інші 
ризики. Окрім цього, «Беллона» вважає, що 
перероблення ВЯП згідно із застосовуваними 
на сучасному етапі технологіями є потенційно 

небезпечним для населення та шкодить навко-
лишньому середовищу. Ця шкода багато в чому 
переважає над користю, яку можна отримати 
від видобутку внаслідок перероблення цінного 
енергетичного ресурсу.

3.  Питання поводження 
з�радіоактивними відходами
Україна посідає друге місце в Європі за кількі-

стю накопичених радіоактивних відходів різного 
рівня. Експерти дійшли висновку, що система по-
водження з РАВ вимагає розвитку та вдоскона-
лення. Зокрема, наразі не вирішено питання про 
вибір майданчика для глибинного геологічного 
захоронення високоактивних РАВ із тривалим 
терміном потенційної небезпеки. Це одне з важ-
ливих питань, оскільки вже у 2018 р. Україна має 
почати забирати високоактивні відходи з ВО 
«Маяк» (Російська Федерація), що утворилися 
в результаті перероблення відпрацьованого па-
лива з реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС. Це 
питання не тільки безпеки, а й економіки, адже 
порушення умов угод може призвести до засто-
сування штрафних санкцій. Відповідно до оцінок 
експертів, Український державний фонд пово-
дження з РАВ працює неефективно, унаслідок 
чого інфраструктура системи поводження з РАВ 
не підтримується, що, своєю чергою, зумовлює 
погіршення якості сховищ і, таким чином, рівня 
радіаційної безпеки.

Залишається відкритим питання ефективнос-
ті функціонування в Україні державної системи 
поводження з РАВ у довготривалій перспективі. 
У наявній системі відсутня кінцева ланка про-
цесу поводження з РАВ — пункти захоронення 
(з необмеженим часом зберігання), призначені 
для підконтрольного розміщення радіоактивних 
відходів усіх видів за умови моніторингу їхнього 
стану протягом усього періоду небезпеки.

Позиція «Беллони» стосовно поводження з ра-
діоактивними відходами полягає в тому, що ма-
ють впроваджуватися такі підходи та принципи:

• Виробник РАВ платить. Тобто ті підприєм-
ства й організації, які напрацьовують РАВ, пла-
тять за всі етапи поводження з ними (тимчасове 
зберігання, транспортування, захоронення, мо-
ніторинг протягом усього небезпечного періо-
ду), а також беруть на себе всі витрати, пов’язані 
з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 
і негативним впливом РАВ на навколишнє сере-
довище.

• Рідкі РАВ не можна скидати в природні та 
відкриті штучні водойми та закачувати в підзем-
ні геологічні горизонти.

• Максимальну кількість радіоактивних від-
ходів потрібно переробляти (кондиціонувати), 
щоб знизити рівень їхньої небезпеки та зменши-
ти об’єм.
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• На кінцевому етапі поводження з ними РАВ 
мають розміщуватися в пунктах захоронення (з 
необмеженим часом зберігання), що відповіда-
ють найкращим доступним технологіям. Техно-
логія розміщення має підтримувати «принцип 
оборотності», тобто при розміщенні має бути пе-
редбачено можливість за потреби (форс-мажор, 
наявність нових технологій для знешкодження 
тощо) вилучити радіоактивні відходи.

Окрім цього, «Беллона» підтримує принцип 
єдиного оператора, відповідального за захоро-
нення РАВ, експлуатацію пунктів захоронення та 
безпеку РАВ, розміщених у цих пунктах (на зра-
зок компаній SKB (Швеція), Andra (Франція)).

4.  Місце та роль ядерного регулятора 
в державі
Занепокоєння та стурбованість викликають 

місце та роль ядерного регулятора в державній 
структурі управління України. За умов енерге-
тичної нестабільності ядерний регулятор має 
бути одним із основних гарантів того, що атомна 
енергетика функціонує в безпечному режимі.

Позиція «Беллони» передбачає, що ядерний 
регулятор держави має по-справжньому не за-
лежати від компаній і відомств, відповідальних 
за експлуатацію об’єктів атомної галузі. Ця струк-
тура має повною мірою та без винятку володіти 
повноваженнями з нормування, ліцензування, 
контролю та примушення в межах своїх кон-
трольно-наглядових повноважень і відповідаль-
ності. Атомний нагляд має перед громадськістю 
та керівництвом країни слугувати гарантом того, 
що діяльність усіх структур і посадових осіб атом-
ної галузі здійснюється з дотриманням міжнарод-
них і національних норм та правил безпеки.

5.  Питання громадської участі 
та контролю за діяльністю 
атомної галузі

Як екологічне об’єднання, «Беллона» значну 
увагу приділяє розвитку громадського екологіч-
ного руху в країнах, які використовують атомну 
енергетику. Ми переконані, що громадськість 

має брати активну участь у процесах розроблен-
ня та прийняття рішень стосовно безпеки атом-
ної галузі. «Беллона» вважає, що сьогодні у гро-
мадських організацій України немає достатнього 
потенціалу та ресурсів, щоб на належному екс-
пертному й інформаційному рівнях взаємодіяти 
з компаніями, підприємствами й організаціями, 
котрі представляють атомну галузь і впроваджу-
ють проекти, які гарантують безпеку атомних 
технологій.

Висновки
За наявних реалій і в перспективі на най-

ближчі кілька десятиліть атомна енергетика 
України залишатиметься практично основним 
джерелом електроенергії. Одночасно майже 
всі атомні станції наближатимуться до рубежу 
свого закриття. Тому виникне потреба в при-
йнятті рішення про вибір перспективних джерел 
електроенергії. З урахуванням розвитку нової 
відновлюваної та чистої енергетики це можуть 
бути зовсім не атомні технології. З наведеного 
експертного огляду випливає, що спорудження 
нових АЕС і подальша їх експлуатація вимагають 
від країни величезних ресурсів. Уже зараз зрозу-
міло, що ціна «атомної електрики» з покриттям 
усіх витрат (від видобування урану до виведен-
ня АЕС з експлуатації) надто висока. Україні не 
потрібні військові атомні технології, через які 
великі держави не відмовляються від атомної 
енергетики. Які саме та коли будуть прийняті рі-
шення, залежить від українського керівництва та 
громадськості. Проте наразі слід зосередитися 
на одному з головних питань — гарантування 
безпеки всієї наявної в Україні атомної галузі. 
Щоб цього досягти, потрібно в атомному комп-
лексі України визначити «тонкі» небезпечні міс-
ця та правильно розставити пріоритети для ре-
алізації проектів, орієнтованих на підвищення 
рівня безпеки.
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Додаток 1 (до розділу VII)

Структурні підрозділи ядерного регулятора України 

1. Департамент з питань безпеки ядерних установок
2. Управління безпеки поводження з РАВ
3. Управління радіаційної безпеки
4. Управління з питань ядерної захищеності та гарантій
5. Управління правового забезпечення
6. Управління економіки, фінансів та обліку
7. Відділ роботи з персоналом
8. Відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
9. Відділ документального забезпечення, контролю та взаємодії з територіальними органами
10. Сектор організаційної роботи та забезпечення діяльності керівництва
11. Сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків з громадськістю
12. Сектор з питань запобігання та протидії корупції, внутрішнього аудиту
13. Сектор адміністративно-господарського забезпечення та мобілізаційної роботи
14. Режимно-секретний сектор
15. Північно-західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
16. Західна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
17. Південна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
18. Південно-східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
19. Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
20. Східна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки
21. Інспекція з ядерної безпеки на Запорізькій АЕС
22. Інспекція з ядерної безпеки на Южно-Українській АЕС
23. Інспекція з ядерної безпеки на Рівненській АЕС
24. Інспекція з ядерної безпеки на Хмельницькій АЕС
25. Інспекція з ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС
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Додаток 2 (до розділу X)

Перелік об’єктів для поводження з відпрацьованим паливом станом на 01.07.2017 р.

Назва установки Місце розташування Основне призначення Стан

Басейн витримки блоку 1 Запорізької АЕС
ВП «ЗАЕС», 

71500, Запорізька обл., 
м. Енергодар 

Тимчасове зберігання для 
зниження тепловиділення

В експлуатації

Басейн витримки блоку 2 Запорізької АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 3 Запорізької АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 4 Запорізької АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 5 Запорізької АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 6 Запорізької АЕС „ „ В експлуатації

ССВЯП, черга 1 Запорізької АЕС „ Проміжне зберігання ВЯП В експлуатації з 2001 р.

ССВЯП, черга 2 Запорізької АЕС „ Проміжне зберігання ВЯП В експлуатації з 2012 р.

Басейн витримки блоку 1 
Хмельницької АЕС

ВП «ХАЕС», 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин

Тимчасове зберігання 
для зниження тепловиділення

В експлуатації

Басейн витримки блоку 2 
Хмельницької АЕС

„ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 1 Рівненської АЕС
ВП «РАЕС», 

34400, Рівненська обл., 
м. Вараш (раніше  Кузнецовськ)

Тимчасове зберігання 
для зниження тепловиділення

В експлуатації

Басейн витримки блоку 2 Рівненської АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 3 Рівненської АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 4 Рівненської АЕС „ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 1 
Южно-Української АЕС

ВП «ЮУАЕС», 
55000, Миколаївська обл., 

м. Южноукраїнськ

Тимчасове зберігання 
для зниження тепловиділення

В експлуатації

Басейн витримки блоку 2 
Южно-Української АЕС

„ „ В експлуатації

Басейн витримки блоку 3 
Южно-Української АЕС

„ „ В експлуатації

СВЯП-1 Чорнобильської АЕС
ДСП ЧАЕС, 

07100, Київська обл., 
м. Славутич

Проміжне зберігання ВЯП В експлуатації

СВЯП-2 Чорнобильської АЕС „
Довготривале зберігання ВЯП 

(до 100 років)
Будівництво 

Сховище ВЯП дослідницького реактора 
ВВР-М, БВ-1

ІЯД НАН України, 
03680, м. Київ, 

просп. Науки, 47

Тимчасове зберігання для 
зниження тепловиділення

В експлуатації

Сховище ВЯП дослідницького реактора 
ВВР-М, БВ-2

„ „ В експлуатації

Централізоване сховище ВЯП Проміжне зберігання ВЯП Проектування
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Додаток 3 (до розділу X)

Інвентарний список відпрацьованого палива станом на 01.07.2017 р.

Назва матеріалу Місце розташування Кількість ВТВЗ Маса важкого металу, т

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 1 ХАЕС 433 184,75

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 2 ХАЕС 491 212,56

ВТВЗ реактора ВВЕР-440 Блок 1, 2 РАЕС 1217 146,47

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 3 РАЕС 508 212,45

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 4 РАЕС 421 177,79

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 1 ЮУАЕС 270 117,29

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 2 ЮУАЕС 252 111,09

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 3 ЮУАЕС 424 180,82

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 1 ЗАЕС 326 141,32

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 2 ЗАЕС 305 131,65

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 3 ЗАЕС 356 153,82

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 4 ЗАЕС 334 144,77

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 5 ЗАЕС 363 157,25

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 Блок 6 ЗАЕС 299 129,25

ВТВЗ реактора ВВЕР-1000 ССВЯП ЗАЕС 3354 1349,87

ВТВЗ реактора РВПК-1000 СВЯП-1 ЧАЕС 21284 2396,111

ВТВЗ дослідницького реактора ВВР-М ІЯД НАН України 0 0

ВТВЗ дослідницького реактора ДР-100 СНУЯЕтаП 0 * 0

* Завантаженого при введенні ДР-100 в експлуатацію ядерного палива достатньо для експлуатації цього реактора до вичерпання ресурсу. 
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Хронологія подій щодо вибуху на четвер-
тому енергоблоці ЧАЕС 26 квітня 1986 року 
(з архівних матеріалів Чорнобильської АЕС)

На 25 квітня 1986 р. була запланована зупин-
ка 4-го енергоблоку ЧАЕС для чергового обслу-
говування. Було вирішено скористатися цією 
можливістю для проведення ряду випробувань. 
Мета одного з них полягала в перевірці проек-
тного режиму, що передбачає використання 
інерції турбіни генератора для живлення систем 
реактора в разі втрати зовнішнього електрожив-
лення.

Випробування мали проводитися на потуж-
ності 700 МВт, але через помилки оператора 
при зниженні потужності вона впала до 30 МВт. 
Було вирішено не піднімати потужність до за-
планованих 700 МВт і обмежитися 200 МВт. При 
швидкому зниженні потужності й подальшій 
роботі на рівні 30–200 МВт почало посилюва-
тися отруєння активної зони реактора ізотопом 
ксенону-135. Для того щоб підняти потужність, з 
активної зони витягали частину керуючих стерж-
нів.

Після досягнення 200 МВт були ввімкнені два 
додаткові насоси, які повинні були служити на-
вантаженням для генераторів під час експери-
менту. Величина потоку води через активну зону 
на деякий час перевищила допустиме значення. 
У цей час для підтримки потужності операторам 
довелося ще більше підняти стержні. При цьому 
оперативний запас реактивності виявився ниж-
чим за допустимий, але персонал реактора про 
це не знав.

Експеримент почався о 1:23:04 26 квітня 
1986 р. У цей момент жодних сигналів про не-
справності або про нестабільний стан реактора 
не було. Через зниження обертів насосного об-
ладнання, підключеного до «вибігаючого» гене-
ратора і позитивного парового коефіцієнта ре-
активності, почалася тенденція до збільшення 
потужності (вводилася позитивна реактивність), 
проте система управління успішно цьому проти-
діяла. 

О 1:23:40 оператор натиснув кнопку аварій-
ного захисту. Точна причина цієї дії оператора 
невідома, існує думка, що це було зроблено у 
відповідь на швидке зростання потужності. За-
ступник головного інженера станції з експлуа-
тації Анатолій Дятлов, який перебував у момент 
аварії в приміщенні пульта управління 4-м енер-
гоблоком, стверджує у своїй книзі, що це було 
передбачено раніше на інструктажі й зроблено 
в штатному (а не аварійному) режимі для глу-

шіння реактора разом з початком випробувань 
з «вибігу» турбіни, після того, як стержні автома-
тичного регулювальника потужності підійшли до 
низу активної зони. Системи контролю реактора 
також не зафіксували зростання потужності аж 
до ввімкнення аварійного захисту.

Керуючі й аварійні стержні почали рухати-
ся вниз, занурюючись в активну зону реактора, 
але через кілька секунд теплова потужність ре-
актора стрибком зросла до невідомо великої 
величини (потужність зашкалювала на всіх ви-
мірювальних приладах). Сталися два вибухи з 
інтервалом у декілька секунд, у результаті яких 
реактор був зруйнований. Про послідовність 
процесів, які спричинили вибухи, не існує точ-
них даних. Загальновизнано, що спочатку стався 
неконтрольований розгін реактора, в результаті 
якого було зруйновано кілька ТВЕЛів (теплови-
дільних елементів). Це викликало порушення 
герметичності технологічних каналів, у яких ці 
ТВЕЛи розташовувалися. Пара з пошкоджених 
каналів потрапила в міжканальний реакторний 
простір, що спричинило в ньому різкий стрибок 
тиску і викликало відрив і підйом верхньої пли-
ти реактора, крізь яку проходять усі технологічні 
канали. Це призвело до масового руйнування 
каналів, скипання одночасно у всьому об’ємі ак-
тивної зони і викиду пари назовні — це був пер-
ший вибух (паровий).

Щодо подальшого перебігу аварійного про-
цесу і природи другого вибуху, який повністю 
зруйнував реактор, немає об’єктивних зареє-
строваних даних і можливі лише гіпотези. За од-
нією з них, це був вибух хімічної природи, тобто 
вибух водню, який утворився в реакторі при ви-
сокій температурі в результаті пароцирконієвої 
реакції й низки інших процесів. 

За іншою гіпотезою, це вибух ядерної приро-
ди — тепловий вибух реактора в результаті його 
розгону на швидких нейтронах, викликаного 
повним зневодненням активної зони. Великий 
позитивний паровий коефіцієнт реактивності 
робить таку версію аварії цілком вірогідною. 

Нарешті, існує версія, що другий вибух — теж 
паровий, тобто продовження першого; за цією 
версією всі руйнування викликав потік пари, ви-
кинувши з шахти значну частину графіту і пали-
ва. А піротехнічні ефекти у вигляді «феєрверку» 
внаслідок вилітання розпечених фрагментів, які 
спостерігали очевидці, — це результат «виник-
нення пароцирконієвої та інших хімічних екзо-
термічних реакцій».

Таким чином, якщо основним, найбільш 
значним джерелом енерговиділення була лан-

Додаток 4 (до розділу XI)
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цюгова ядерна реакція поділу, вибух слід вва-
жати за його фізичною природою ядерним, хоча 
і вельми малопотужним (якщо порівнювати з 
вибухами найменших ядерних боєприпасів). Це 
дає підстави для формулювання вже не гіпоте-
тичної версії, а обґрунтованої результатами екс-
периментальних досліджень 4-го блоку після 
аварії, апостеріорної моделі (підйому реактора 
з шахти, зневоднення і вибуху активної зони — 
ядерного за джерелом енерговиділення — в по-
вітрі, але в межах намету центрального залу).

По-перше, така модель розвитку аварійних 
процесів на 4-му енергоблоці ЧАЕС 26.04.1986 р. 
представляється найбільш внутрішньо несу-
перечливою, вона дозволяє зв’язано поясни-
ти стан будівельних конструкцій, реакторного 
устаткування і ядерного палива після аварії. Крім 
того, вона також дозволяє пояснити і деякі осо-
бливості просторового поширення радіоактив-
них випадінь, аналіз яких поза пропонованою 
моделлю давав занадто великий розкид оцінок, 
і біологічні наслідки таких випадінь.

По-друге, визнаючи, що вибух активної зони 
потужністю ~ 100–250 т тнт (тнт — еквівалент 
потужності вибуху — тринітротолуол) стався в 
повітрі над шахтою реактора і при цьому внаслі-
док його ядерної природи були розвинені високі 
температури, виникли процеси диспергування 
частини матеріалів активної зони, а також випа-
ровування певної її частини, Наведена модель 
не дає підстав для припущень про подальше по-
вернення 97 % ядерного палива назад у шахту 
реактора та в підреакторні приміщення*. 

Справді, в затверділих розплавах, що містять 
паливо, виявлених у приміщеннях під реакто-
ром, вдалося знайти не більше 9–13 % ядерного 
палива від об’ємів первинного завантаження в 
активну зону реактора. При врахуванні газових 
порожнин та елементів обладнання, що містять-
ся в розплавах, наведена оцінка може ще змен-
шитися, можливо, до 4–6 %, але це не має прин-
ципового значення.

Декларованих 97 % палива в блоці № 4 ЧАЕС 
за минулі після аварії роки відшукати не вда-

лося. У той же час, на основі вивчення стану 
обладнання зруйнованого реактора та його бу-
дівельних конструкцій можна зробити висно-
вок, що запропонована «ядерна» модель до-
бре узгоджується з оцінкою викиду, зробленою 
24.06.1986 р. у Чорнобилі провідними фахівця-
ми Мінсредмаша СРСР, згідно з якою за межами 
промислового майданчика міститься 15–25 % 
осколкових нуклідів і палива, на території близь-
ко 25 %, у завалі балонної системи близько — 
5 %, а в шахті реактора — можливо 10–30 %.

Ще одна оцінка щодо кількості ядерного 
палива, яке залишилося в зруйнованому енер-
гоблоці № 4 ЧАЕС об’єкту «Укриття», виконана 
А.Н. Румянцевим, із застосуванням так званого 
методу «обмежених знань», відомого як метод 
«квантильного оцінювання невизначеностей». 
Результати розрахунків за цим методом свід-
чать, що маса палива, яка залишилася, може 
бути оцінена з математичним очікуванням 110 
тонн (межі 90 % довірчого інтервалу — від 61 до 
177 тонн). Ця оцінка математичного очікування 
більш ніж утричі перевершує результати попе-
редніх досліджень, які, до того ж, лежать за ниж-
ньою межею 90 % довірчого інтервалу (61 тон-
на). Оскільки доступ для дослідження лавових 
паливовмісних мас залишається обмеженим 
через високі рівні радіаційного випромінювання 
і осягнути вимірами всі ділянки, в яких можуть 
перебувати паливні маси, неможливо, така різ-
ниця видається цілком зрозумілою.

Маса двоокису урану 110 тонн має об’єм 
близько 11 м3. Її плав з піском та іншими кон-
струкційними матеріалами (сталлю) може мати 
питому щільність у діапазоні 3–5 г/см3 із серед-
ньою щільністю 4 г/см3. Такий плав може мати 
об’єм близько 30 м3. Цей об’єм нерівномірно 
розподілений по великій площі підреакторних 
приміщень, що практично унеможливлює про-
ведення представницьких вимірювань у доступ-
ному для огляду майбутньому. Тому, на думку 
А.Н. Румянцева, при поводженні з РАВ та ВЯП 
об’єкту «Укриття-2» доцільно орієнтуватися на 
наведені вище оцінки маси палива, що залиши-
лося.

*  Усього палива в активній зоні реактора було ≈ 180 тонн із сумарною радіоактивністю ≈ 10 млрд Кі. За даними, опублікованими в доповіді 
для МАГАТЕ в серпні 1986 р., кількість радіонуклідів, викинутих за межі шахти реактора, оцінювалося на рівні 3,5 % від загальної кількості 
радіонуклідів у реакторі на момент аварії. Похибка оцінок викиду радіонуклідів (щодобового й інтегрального за перші 10 діб після аварії 
≈ 50 млн Кі) була оцінена на рівні ± 50 %. Горіння цирконію і графіту в шахті реактора, ініційованого енерговиділенням палива, що залиши-
лося, і вільним доступом повітря, фактично тривало ≈ 10 діб. Увесь цей час частина палива у вигляді дрібнодисперсних фрагментів могла 
вилітати з шахти реактора з потоком розпеченого повітря. Все паливо, що не встигло вилетіти, продовжувало розігріватися і стало утворю-
вати плаву (лавоподібні паливовмісні маси) з піском та іншими матеріалами, якими закидали шахту реактора з вертольотів. Ці лавоподібні 
маси розтікалися з шахти по підреакторних приміщеннях так, що сама шахта реактора виявилася практично порожньою. Виконані в 1987 р. 
оцінки забруднення радіонуклідами прилеглих до ЧАЕС територій України, Білорусії та Росії, отримані із застосуванням новоствореної бази 
даних з експериментальною інформацією і різних методів її обробки, показали, що сумарний викид важких радіонуклідів палива може 
майже на порядок перевершувати попередні оцінки. Виконані пізніше дослідження показали, що у зведеному об’єкті «Укриття» залиши-
лося після аварії близько 30 тонн ядерного палива.
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