
 

 

Європейський Союз складається з 28 країн-членів, які вирішили поступово об’єднати свої знання,  
ресурси та долі. Усі разом, протягом понад 50-річного періоду розширення, вони збудували зону 
стабільності, демократії та стійкого розвитку, зберігаючи при цьому культурне різноманіття, терпимість і 
громадянські свободи. Європейський Союз готовий ділитися своїми досягненнями та своїми цінностями 
з країнами й народами поза його межами.  

Представництво Європейського Союзу в Україні  
Адреса:  
вул. Володимирська, 101,  
01033 Київ, Україна 
тел:  +38 044 39 08 010 
факс: +38 044 39 08 015 
 

Цей проєкт фінансований 
Європейським Союзом 

 

Київ, 26 вересня 2019 р. 
 

Триває підтримка ЄС у створенні сховища для безпечного геологічного захоронення 
радіоактивних відходів України 

 

 

Європейський Союз виділив ще 150 тис. € на підтримку України в розробці національного плану геологічного 
захоронення її радіоактивних відходів. Цей проєкт, фінансований через Інструмент Європейського Союзу зі 
співробітництва у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ), є продовженням поточного проєкту ІСЯБ, розпочатого в 2018 р. 
Поштовхом до нього стала важливість довгострокового поводження з величезними об’ємами середньоактивних 
відходів, що утворились унаслідок Чорнобильської катастрофи. Цей проєкт-послідовник дозволить розробити 
комплексний національний план створення геологічного сховища для захоронення українських високо- та 
середньоактивних відходів. Стартова нарада проєкту-послідовника відбулася в Києві 26 вересня 2019 р. 

Цей проєкт ЄС спирається на попередню підтримку в розробці концепції захоронення радіоактивних відходів в 
Україні і доводить загальний розмір внеску ЄС в безпечне захоронення радіоактивних відходів в Україні до 2,88 
млн. €. Проєкт, період виконання якого становитиме один рік, надасть підтримку урядові України в розробці 
національного плану, відповідного кошторису та графіку виконання для безпечного геологічного захоронення 
радіоактивних відходів відповідно до українського законодавства, настанов Міжнародного агентства з атомної 
енергії та найкращого міжнародного досвіду. Також у рамках проєкту буде проведене навчання для українських 
фахівців, розроблена програма якості та матеріали для майбутніх громадських слухань. 

Під час стартової наради було представлено план виконання проєкту, який було погоджено з Бенефіціаром 
проєкту, Державним агентством України з управління зоною відчуження (ДАЗВ України) та Кінцевим користувачем, 
Державним спеціалізованим підприємством «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними 
відходами» (ДСП ЦППРВ), та іншими основними зацікавленими сторонами. 

Виступаючи від імені Європейської Комісії, пані Крістіна Тормелен зазначила: 

«Європейський Союз усвідомлює важливість комплексного поводження з високо- та середньоактивними 
відходами та сприяє підвищенню рівня безпеки та ефективності української стратегії захоронення відходів. 
Цей проєкт є хорошим прикладом нашої постійної співпраці з Україною у сфері поводження з радіоактивними 
відходами відповідно до передової міжнародної практики». 

Голова департаменту ДАЗВ з поводження з РАВ пані Любов Зінкевич від імені Бенефіціара підкреслила:  

«Україна розуміє, що створення сховища для глибокого захоронення високо- та середньоактивних відходів є 
надзвичайно складною програмою, для належного планування, підготовки та реалізації якої знадобляться 
десятиліття. Цей проєкт є важливим кроком уперед, до досягнення цієї амбіційної мети. ДАЗВ України дуже 
вдячне Європейському Союзу за продовження підтримки у виконанні цієї програми».    

У співробітництві з ДСП ЦППРВ цей проєкт виконуватиме консорціум компаній на чолі з BGE TECHNOLOGY GmbH 
(Німеччина) у партнерстві з ANDRA (Франція) та SKB International AB (Швеція). Консорціуму надаватиме підтримку 
Науково-інженерний центр радіогідроекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України.  

Довідково:  
Починаючи з 1991 р., Європейський Союз надав понад 1,05 млрд. € на підтримку підвищення безпеки ядерної галузі України. 
Проєкти сприяли підвищенню безпеки експлуатації та ремонту чотирьох атомних електростанцій України, створенню належної 
національної інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами, надавали інституційну підтримку ядерному 
регулюючому органу України, фінансові внески у створення нового безпечного конфайнмента над пошкодженим реактором 
ЧАЕС, а також низки соціальних проєктів на підтримку місцевого населення, постраждалого від наслідків Чорнобильської аварії 
1986 р.  

По додаткову інформацію просимо звертатись до: 
пані Крістіни Тормелен, керівниці проєкту від ЄК christina.thormaehlen@ec.europa.eu  
д-ра Юргена Кроне, BGE TECHNOLOGY GmbH  Juergen.Krone@bge.de 
пані Любові Зінкевич, Державне агентство України з управління зоною відчуження raw@dazv.gov.ua 
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