
ПРИСТРАСТІ НАВКОЛО ЯДЕРНОГО МОГИЛЬНИКА
Київський господарський суд 7 жов

тня скасував підсумки тендера зі ство
рення централізованого сховища від
працьованого ядерного палива для трьох 
АЕС, з якими не погодилося українське 
ЗАТ "Укратоменергобуд". Переможець 
конкурсу - американська компанія Ноі- 
tec International 17 жовтня оскаржила 
це рішення в Київському апеляційному 
господарському суді. Розгляд триває, а 
Україна щодня втрачає дорогоцінний 
час, аби почати роботу над важливим 
для держави проектом.

Відпрацьоване паливо українських 
АЕС тим часом вивозиться на перероб
ку до Росїї за ціною 430 американських 
доларів за 1 кг, що на 3 відсотки більше, 
ніж у 2004 році, і приблизно вдвічі біль
ше, ніж у 1995 р. За прогнозами фахів
ців, ці послуги надалі дорожчатимуть. 
Водночас створення власного сховища 
ядерного палива, за попередніми розра
хунками, дасть змогу зекономити майже 
півтора мільярда доларів. І передбачене 
воно для зберігання використаних те- 
пловиділяючих зборок з Південно-Укра
їнської, Рівненської і Хмельницької 
атомних станцій протягом 100 років. До 
пускового комплексу такого сховища 
входить приблизно сотня контейнерів,

потрібних для зберігання 2500 паливних 
зборок реакторів ВВЕР-1000 і 1080 збо
рок - реакторів ВВЕР-440, що становить 
близько 20 відсотків загального обсягу 
відпрацьованого палива цих трьох АЕС. 
Запорізька атомна станція, як відомо, 
має власне сховище.

Конкурс зі створення сховища відхо
дів ядерного палива оголосили в 2003 
році. Кваліфікаційний відбір пройшли 
французька компанія Framatome ANP, 
американська Holtec, російська "Атом- 
стройекспорт" і український Новокрама- 
торський машинобудівний завод 
(НКМЗ), інтереси якого пізніше стало 
представляти ЗАТ "Укратоменергобуд".

Восени 2004 р. тендерний комітет роз
почав аналіз пропозицій фіналістів, яки
ми стали Holtec і "Укратоменергобуд". 
Українські компанії були готові побуду
вати пусковий комплекс за 125,533 млн. 
евро, а їхні американські конкуренти - за 
127,284 млн. евро. За деякими даними, 
пізніше в суді звучала думка, що амери
канська пропозиція включає ПДВ, а ук
раїнська, мовляв, ні. Однак український 
консорціум наполягає, що, коли з суми, 
запропонованої Holtec, вичлепити ПДВ, 
то за кошти, які залишаться, збудувати 
такий об'єкт просто нереально.

Учасники тендера також мали пред
ставити своїх субпідрядників в Україні. 
Партнери "Укратоменергобуду” 
НКМЗ, вінницьке інноваційне підприєм
ство "Струм” і київське ТОВ "Енерге
тичні інвестиції" виконали цю вимогу і 
пройшли кваліфікаційний відбір. Holtec 
повідомив, що визначиться с субпідряд
никами пізніше. У підсумку у січні 2005 
р. "Енергоатом" поінформував про пере
могу американської Holtec в тендері.

Представники Holtec, що виступає 
третьою стороною у процесі між "Укра- 
томенергобудом" і "Енергоатомом", вва
жають свою пропозицію вигіднішою, 
адже запропонували, на їхню думку, 
найсучаснішу технологію в світі. В "Ук- 
ратомеиергобуді" посилаються на свід
чення українських академіків, які відда
ли перевагу саме українській технології. 
Вчені також попереджають про можли
вість потрапляння України в залежність 
від досить дорогих матеріалів, якщо пе
ревага буде віддана американцям.

У прес-службі "Енергоатому” зазначи
ли, що "суд ухвалив рішення про роз
гляд справи па закритому судовому засі
данні, враховуючи специфічну тему тен
дера і прохання корпорації Holtec Inter
national про збереження конфіденційно

сті щодо наданої технічної документації". 
В компанії підтвердили, що 7 жовтня 
Київський господарський суд оголосив 
результативну частину рішення, яким 
відміняються підсумки тендера. Решта 
вимог "Укратоменергобуду" відхилені. А 
українська компанія, зокрема, просила 
повторно визначити кращу тендерну 
пропозицію із запропонованих. При цьо
му в прес-службі "Енергоатома" заявили, 
що "апеляційна скарга буде підготовлена 
після отримання повного тексту судово
го рішення".


