
КЛАДОВИЩА 
ЄВРОПИ 

ТУТ НЕ БУДЕ!
Президент України: на 

території Чорнобильсь
кої зони не буде захоро- 

нюватися відпрацьоване 
Ядерне паливо з інших 
країн. Віктор Ющенко 
поставив усі крапки над 
"і" у питанні щодо захо
ронения відпрацьованого 
ядерного палива з інших

країн на території нашої 
держави. І цим самим 
припинив спекуляції ба
гатьох політиків напере
додні виборів. Під час 
інтерв'ю Першому кана
лу глава держави наго
лосив, що "на території 
Чорнобильської зони не 
буде захоронюватися 
відпрацьоване ядерне па
ливо з інших країн", на

томість Україні необхід
но вирішити питання із 
відкриттям нового схо
вища для власних ядер
них відходів. "Прихо
дить час дій, коли ми го
воримо про те, що Укра
їна повинна себе актив
но вести в кожній про
блемі Чорнобильської 
аварії, - сказав Прези
дент, нагадавши, зокре

ма, що протягом остан
ніх кількох років не ру
хається проект із добу
дови нового сховища для 
відпрацьованого ядерно
го палива. - Ми говори
мо про те, що нам треба 
прийняти політичне рі
шення і терміново його 
добудувати.



"КЛАДОВИЩА" ЄВРОПИ ТУТ НЕ БУДЕ!
Терміново - це озна

чає, що в 2010 році Ук
раїна повинна гарантова
но мати сховище". Пре
зидент водночас нагадав, 
що перед нашою держа
вою стоїть ще , одна про
блема - зберігання ядер
ного палива, від якого 
Україна сьогодні зале
жить на 53 відсотки, з 
інших вітчизняних АЕС. 
"Є дуже логічним сьо
годні запропонувати екс
пертам розглянути мо

жливості формування на 
території Чорнобильсь
кої станції не тільки від
ходів ядерного палива 
самої ЧАЕС, а й інших 
ядерних станцій Украї
ни", - висловив переко
нання глава держави. 
Адже нераціонально, на 
думку Президента, буду
вати в Чорнобильській 
зоні сховище для ядер
них відходів лише з 
трьох блоків ЧАЕС і тим 
часом платити колосаль

ні гроші іноземним краї
нам за збереження на
ших ядерних відходів з 
інших атомних станцій.

Президент України 
відзначив, що це питання 
має як політичний, так і 
економічний аспект: 
"Мені здається, що на 
експертному рівні ми от
римаємо дуже монолітну 
позицію фахівців. На по
літичному ми отримаємо 
величезні спекуляції", - 
зазначив Президент.

Уже зараз, напередод
ні виборів, чимало полі

тичних сил і справді 
спекулює на чорно
бильській темі. Заяву 
Президента України в 
Чорнобилі про захоро
нения відходів перекру
тили численні ЗМІ, а 
опозиція, роздувши 
справжній скандал, по
чала театралізовані піке
ти. "Мета моєї репліки 
була - і в одному, і в 
другому колі публічно 
обговорити цю націо
нальну проблему", - по
яснив Президент тим, 
хто його неправильно

зрозумів (тоді, до речі, у 
Чорнобилі, Ющенко за
певнив, що без гро
мадського схвалення, на
віть маючи економічне 
обгрунтування, рішень 
про "іноземні" захоро
нения він не ухвалюва
тиме). "Я це рішення се
кретно, під столом, 
приймати не буду, - на
голосив Президент ще 
раз у студії Першого на
ціонального, - вже гово
рять про те, що Україна 
завозить ядерне паливо 
з Німеччини чи з Фран

ції... Та ми своє не зна
ємо, куди дівати. Давай
те ми будемо раціоналі
стами, давайте будемо 
думати про цю країну 
спочатку".

На конкретне ж запи
тання журналіста "Так 
"кладовища" Європи тут 
не буде?" Віктор Ющенко 
відповів: "Та в будь-яко
му випадку не буде. Але 
ми повинні серйозно да
вати на ці речі відповідь, 
а не емоційні реакції".
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