Додаток В

Перелік пропозицій (зауважень), що надійшли до
Держатомрегулювання протягом публічного громадського обговорення,
а також відомості про врахування або відхилення пропозицій (зауважень)
№

Пропозиція/зауваження/питання

Відомості про врахування/відхилення, відповідь

Звернення від «Українська екологічна асоціація «Зелений світ» від 11.12.2020 щодо матеріалів «Щодо продовження експлуатації
ядерної установки-енергоблоку №5 Запорізької АЕС»»
1.

Для цього необхідно провести аудит
господарської діяльності і фінансового
стану НАЕК «Енергоатом» та перевірку
стану фонду поводження з РАВ і фонду
зняття блоків АЕС з експлуатації. Для
оцінки обсягів шкоди необхідно
визначити обсяги і характеристики РАВ
на
АЕС
України,
включно
з
визначенням
обсягів
РАВ,
що
утворяться
при
знятті АЕС з
експлуатації, РАВ Чорнобильського
походження (ПЗРО Підлісний, ПЗРО ІІІ
черга ЧАЕС, ПЗРО Буряківка і всіх
ПВЛРО), оцінити обсяги РАВ ЧАЕС і
«Укриття». Окремо надати відомості
щодо РАВ уранової промисловості
(хвостосховища ПХЗ, Щ та КБЖ,
відвалів породи і забалансових руд) та у
віданні яких господарюючих суб’єктів

Враховано.
Щодо процедури прийняття рішення стосовно продовження строків експлуатації
енергоблоків
Рішення стосовно продовження строків експлуатації енергоблоків АЕС ДП «НАЕК
«Енергоатом» приймаються Держатомрегулюванням в межах компетенції, визначеної
законами України, а саме: розділ ІV Закону України «Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку», Законом України ««Про дозвільну діяльність у сфері
використання ядерної енергії» та п. п. 14 п. 4 Положення про Державну інспекцію
ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 р. № 363. Відповідно до статті 6 Закону України «Про
порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних
установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які
мають загальнодержавне значення» рішення щодо продовження терміну експлуатації
існуючих ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними
відходами, які мають загальнодержавне значення, приймається органом державного
регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі висновку державної
експертизи ядерної та радіаційної безпеки шляхом внесення змін до ліцензії на
експлуатацію ядерної установки або об'єкта, призначеного для поводження з
радіоактивними відходами. Підставою для прийняття рішення щодо внесення

вони
перебувають.
Щодо
відпрацьованого ядерного палива то
потрібні вагомі аргументи, що сукупні
витрати на поводження і зберігання в
проміжних сховищах цього палива,
наступна переробка і зберігання його в
ще
не
осмислених
геологічних
сховищах протягом тисячі років не
завдасть шкоди майбутнім поколінням
(п.4 ст. 5 Закону про використання
ядерної енергії і радіаційну безпеку).

відповідних змін до ліцензії на право здійснення діяльності «експлуатація ядерної
установки» є позитивний висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної
безпеки звіту з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ), що розробляється у
відповідності до Загальних вимог до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у
понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки
(НП 306.2.099-2004). Аналогічний підхід щодо розробки ЗППБ рекомендовано
документом МАГАТЕ SSG-25 «Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants. Specific
Safety Guide» та референтними рівнями Асоціації західноєвропейських ядерних
регулюючих органів «WENRA Safety Reference Levels for Existing Reactors» (WENRA).
Щодо зняття з експлуатації та поводження з РАВ
1. Щодо Державного фонду поводження з РАВ (Фонд РАВ).
Кошти Державного фонду поводження з РАВ спрямовуються на реалізацію
бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи зі створення об’єктів,
призначених для поводження з РАВ, які передані ліцензіатами у власність держави.
Фонд має накопичувальний характер. Постановою Кабінету Міністрів України від 25
квітня 2018 року № 330 затверджено Порядок використання коштів Державного
фонду поводження з РАВ. Розпорядником коштів є Державне агентство України з
управління зоною відчуження.
2. Щодо Фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок (Фонд
зняття з експлуатації)
Правові та організаційні засади фінансового забезпечення діяльності з
припинення експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок визначені
Законом України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної
безпеки». Згідно із зазначеним законом Експлуатуюча організація (оператор) здійснює
відрахування коштів на спеціальний рахунок, який відкривається у центральному
органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського
обслуговування бюджетних коштів.
Контроль за використанням та інвестуванням коштів Фінансового резерву для
зняття з експлуатації здійснюється наглядовою радою з контролю за використанням

та інвестуванням коштів фінансового резерву (НР ФРЗЕ), яку утворено постановою
Кабінету Міністрів України від 22.01.2014 № 21.
Досвід практичного впровадження механізмів, передбачених для накопичення та
використання коштів на зняття з експлуатації продемонстрував необхідність
вдосконалення механізмів в частині використання коштів Фінансового резерву та
захисту накопичених коштів від інфляції. Міненерго розроблено проект Закону
України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо захисту коштів
фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок, від
інфляції», який наразі проходить узгодження у зацікавлених центральних органах
виконавчої влади.
3. Щодо фінансування робіт із зняття з експлуатації ЧАЕС та підтримання
безпеки установок для поводження з ВЯП та РАВ під час зняття з експлуатації ЧАЕС.
Згідно законодавства, за рахунок Державного бюджету України, в рамках
спеціальних бюджетних програм здійснюється фінансування робіт з підготовки до
зняття і зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС, перетворення ОУ на екологічно
безпечну систему, забезпечення радіаційної безпеки, медичного та біофізичного
контролю персоналу ЧАЕС та підрядних організацій, соціальний захист персоналу
ЧАЕС і жителів міста Славутич.
На ЧАЕС підтримка надійного та безпечного функціонування об’єктів для
поводження з ВЯП та РАВ, а також здійснення збору, сортування, характеризації та
передачі РАВ на захоронення здійснюється із Державного бюджету України.
Законом України «Про поводження з радіоактивними відходами», зі змінами,
внесеними у 2010 році визначено, що фінансування робіт щодо поводження з РАВ, які
утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок
Державного фонду поводження з РАВ.
4. Щодо обсягів РАВ чорнобильського походження.
Відповідно до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» в
Україні ведеться Державний облік радіоактивних відходів, який включає:
ведення Державного реєстру радіоактивних відходів;

ведення Державного кадастру сховищ радіоактивних відходів та переліку місць
тимчасового зберігання радіоактивних відходів.
Для забезпечення постійного поновлення та своєчасного внесення змін до
Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ
радіоактивних відходів здійснюються регулярні державні інвентаризації
радіоактивних відходів і сховищ радіоактивних відходів, включаючи сховища для
зберігання радіоактивних відходів на території виробників цих відходів.
Державна інвентаризація РАВ проводиться на всіх підприємствах, установах і
організаціях, у результаті діяльності яких утворюються РАВ, або що здійснюють
діяльність щодо переробки, зберігання та захоронення РАВ.
Державній інвентаризації РАВ підлягають:
РАВ (тверді та рідкі), що утворюються в ядерному паливному циклі в результаті
експлуатації та зняття з експлуатації ядерних установок;
РАВ (тверді та рідкі), що утворюються в результаті використання у промисловості,
сільському господарстві, медицині, освіті і наукових дослідженнях джерел
іонізуючого випромінювання.
Державна інвентаризація РАВ проводиться в місцях їх утворення, зберігання та
захоронення.
Державна інвентаризація РАВ здійснюється один раз на три роки. Конкретні
строки проведення інвентаризацій визначає орган державного управління у сфері
поводження з радіоактивними відходами - Державне агентство України з управління
зоною відчуження (далі - ДАЗВ), яке здійснює загальну організацію проведення
державної інвентаризації РАВ на всіх підприємствах, в організаціях і установах
України. Сьома державна інвентаризація РАВ проведена у 2019 році.
Функції ведення Державних реєстру та кадастру покладені на ДСП «Об’єднання
«Радон», у складі якого діють Головний інформаційно-аналітичний центр державної
системи обліку РАВ та Регіональні центри обліку РАВ.

