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ІСТОРІЯ
УСПІХУ
МНС УКРАЇНИ І ЄВРО П ЕЙ СЬКА КОМІСІЯ ЕФ ЕКТИ ВН О  
СПІВПРАЦ Ю Ю ТЬ У СФ ЕРІ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ  
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРО Ф И

Міністр М НС України 
Володимир Шандра на зус
трічі з Головою представ
ництва Єврокомісії Ієном 
Боугом повідомив про ус
пішне завершення будів
ництва та готовності вве
дення в експлуатацію су
часного сховища комплек
су «Вектор» для захоро- 
нення твердих радіоактив
них відходів (РАВ).

«Реалізація даного проек
ту стала історією успіху й довела можливість тісної ко
ординації різних зусиль з боку України, а також з боку 
Єврокомісії. Це дозволило оперативно досягнути кін
цевого результату, оптимально добитися найкращого 
у рамках управління радіоактивними відходами», — 
зазначив Голова представництва Єврокомісії в Україні. 
Він додав, що такий позитивний досвід підкреслює 
намір Єврокомісії щодо дій спрямованих на подальшу 
допомогу у даній сфері та заходів стосовно процесу ви
ведення Чорнобильської АЕС з експлуатації іі пере
творення «Укриття» на екологічнобезпечний об’єкт.

Сховище, на якому передбачається упродовж 30 ро
ків захоронити 50,3 тисячі кубічних метрів радіоактив
них відходів, розташоване на майданчику комплексу 
«Вектор». Воно є елементом Промислового комплексу 
( ПК) щодо поводження з твердими РАВ, які будуть 
надходити при знятті з експлуатації Чорнобильської 
АЕС. За даними МНС на сьогодні вже розпочалися

процедури отримання відповідної ліцензії для реалі
зації функціонування сховища. Що ж до забезпечення 
експлуатації інших об’єктів, які будугь збудовані у най
ближчі 10 років, то для цього за рахунок Держбюдже
ту України створюється спеціальна інженерна інфра
структура. Як зазначив Міністр МНС України Воло
димир Шандра: «Загальнодержавною цільовою еко
логічною програмою поводження з РАВ до 2017 року 
передбачається збудувати 28 нових сховищ і техно
логічний комплекс для переробки РАВ».

Реалізація про
екту постійно від
слідковується спе
ціальною координа- 
ц ій н о ю  гр у п о ю , 
до складу якої вхо
дять представники 
всіх сторін. А нещо
давно заснована спе
ціальна робоча комі
сія, що займатиметь
ся обговоренням по- 
дальш их проектів 
стосовно управлін
ня РАВ та зняттям 
з експлуатації Ч АЕС.
Вони реалізовува
тимуться у рамках 
нового інструменту 
з питань забезпечен
ня ядерної безпеки.

Ієн Боуг висловив сподівання щодо активної співпраці
іі створення програми дій. Вона включатиме розши
рення сховища для РАВ у Буряківці. покращення вдо
сконалення української класифікації РАВ і оптиміза- 
цію стратегії управління РАВ на українських ядерних 
установках, які ще працюють, або знаходяться у стані 
виходу з експлуатації. Щодо фінансування, то на вище
згадані заходи Єврокомісія передбачає надати близько 
7—8 мільйонів євро, що є додатковою сумою до вже 
виділених 15 мільйонів євро. «Я хочу наголосити на на
мірі Єврокомісії продовжити співпрацювати з Украї
ною з питань забезпечення ядерної безпеки України», — 
сказав Голова представництва Єврокомісії в Україні.

Тема даної зустрічі також зацікавила й представ
ників іноземних ЗМ І. їх  хвилювали питання різного 
плану, починаючи від стану здоров’я населення, що про
живає на забруднених територіях, закінчуючи мож
ливістю зберігати в Україні радіоактивні відходи з ін
ших країн. Щодо останнього, Міністр МНС України 
сказав: «На даний момент використання сховищ ком
плексу «Вектор» передбачається лише для відходів 
з Чорнобильської АЕС та зони відчуження. Хоча ве
дуться дискусії й стосовно прийняття РАВ з тимчасо
вих сховищ й інших українських атомних станцій, але 
не з інших країн», — наголосив він, додавши, що це за
боронено українським Законодавством. За словами фахів
ців МНС, саме завдяки введення в експлуатацію ком
плексу виробництв «Вектор» створю ю ться умови 
для сталого функціонування атомної енергетики Украї
ни та покращення рівня радіаційної безпеки країни.

Спілкуючись з журналістами, Володимир Шандра 
нагадав, що на ліквідації Чорнобильської аварії та її 
наслідків працювало понад 500 тисяч людей, а по-

с т р а ж д а л о  
близько 3-х міль
йонів. Лише в цьо
му році на компен
сацію тим, хто жи
ве на забруднених 
територіях, у бю
джеті передбачено 
понад 6 мільярдів 
гривень. «На жаль, 
ми не можемо ска
зати, що вплив 
радіації повністю 
зник. Ми вдячні 
світовій громадсь
кості за допомо
гу в боротьбі з на- 
слідками аварії 
на ЧАЕС», — під
креслив Міністр 
МНС.


