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Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 
 

Кабінет Міністрів України 

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 

 

Щодо поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом, радіоактивними 

відходами та джерелами іонізуючого 

випромінювання 

 

Шановний Арсенію Петровичу! 

 

Всеукраїнська громадська організація «Національний екологічний центр України» 

просить надати роз’яснення щодо політики України стосовно поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом, радіоактивними відходами та джерелами іонізуючого випромінювання. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 р. № 564 було 

затверджено «Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження» 

(далі – Положення). Відповідно до нього Агентство «реалізує державну політику у сфері 

управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, а також здійснює 

державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх 

довгострокового зберігання і захоронення (далі — поводження з радіоактивними 

відходами)».  

Згідно з Законами України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» 

і «Про поводження з радіоактивними відходами» на орган державної виконавчої влади у 

сфері поводження з радіоактивними відходами покладено повноваження стосовно як 

поводження з радіоактивними відходами, так і поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом. Крім того, відповідно до попереднього положення, затвердженого указом 

Президента України від 6 квітня 2011 року № 393/2011 «Про затвердження Положення про 

Державне агентство України з управління зоною відчуження», яке на сьогоднішній день 

також чинне (не втратило чинність), Державне агентство України з управління зоною 

відчуження (далі – ДАЗВ) відповідальне за реалізацію державної політики, зокрема, у сферах 

поводження з радіоактивними відходами, відпрацьованим ядерним паливом та джерелами 

іонізуючого випромінювання, забезпечення захисту населення від джерел іонізуючого 

випромінювання, реабілітації радіаційно забруднених територій, ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, 

радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в 

установах та організаціях, що належать до системи ДАЗВ України. 

Проте, у новому Положенні, зокрема, не включені питання щодо поводження з 

відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого випромінювання. 
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Разом з тим, наразі ДАЗВ здійснює функції головного розпорядника коштів 

Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, розробника порядку 

використання його коштів, а також замовника Загальнодержавної цільової екологічної 

програми поводження з радіоактивними відходами (далі – Програма). Кошти Державного 

фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються, в тому числі, на 

будівництво, введення в експлуатацію та експлуатацію комплексу «Вектор», який 

безпосередньо підпорядковується Державному спеціалізованому підприємству «Центральне 

підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»). 

Зазначене підприємство є частиною державної корпорації «Українське державне 

об’єднання «Радон» (ДК «УкрДО «Радон»). До завдань ДК «УкрДО «Радон» входить, 

зокрема, поводження з джерелами іонізуючого випромінювання. Крім того, заходами 

Програми передбачено «переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів ДК «УкрДО 

«Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового контейнерного зберігання 

радіоактивних відходів». 

Таким чином, ДАЗВ, відповідно до Положення, не здійснює контроль за виконанням 

завдань підпорядкованої йому ДК «УкрДО «Радон». 

Відповідно до зазначено вище на сьогодні в Україні не визначено державний орган 

виконавчої влади, який здійснюватиме такі завдання: 

 Реалізація державної політики у сферах поводження з відпрацьованим ядерним 

паливом на етапі їх довгострокового зберігання і захоронення; захисту населення від джерел 

іонізуючого випромінювання; реабілітації радіаційно забруднених територій; фізичного 

захисту ядерних установок, ядерних матеріалів тощо. 

 У сфері управляння зоною відчуження має здійснювати контроль за дотриманням 

правил щодо збору, переробки і поховання радіоактивних відходів; дотриманням норм 

будівництва та експлуатації сховищ радіоактивних відходів; наданням в оренду земельних 

ділянок у зоні відчуження; розроблення технічних регламентів у сфері ліквідації наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

 Здійснення контролю за веденням державного реєстру осіб, що постраждали від 

катастрофи на ЧАЕС; за діяльністю органів влади з питань захисту громадян, які 

постраждали від катастрофи на ЧАЕС. 

 Експлуатації об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами. 

 Створення нових сховищ радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного 

палива. 

 Здійснення функцій технічного регулятора у сфері поводження з радіоактивними 

відходами. 

 Розроблення технічних регламентів зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС. 

 Здійснення контролю за додержанням законодавства про радіаційну безпеку. 

 Здійснення контролю за дотриманням правил збору і поховання радіоактивних 

відходів. 

 Запобігання винесенню радіонуклідів з території зони відчуження. 

 Утримання територій зони відчуження в належному санітарному і 

пожежобезпечному стані. 

 Застосування методів фіксації радіонуклідів на місцевості. 

 Створення безпечних умов праці персоналу, який працює на території зони 

відчуження. 

 Проведення оперативного та об’єктивного інформування населення про 

екологічний стан у зоні відчуження. 
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Просимо надати роз’яснення який орган виконавчої влади визначено відповідальним за 

виконання перелічених вище завдань. 

Також, просимо повідомити: 

1. Який орган виконавчої влади відповідальний за реалізацію державної політики у 

сферах поводження з відпрацьованим ядерним паливом та джерелами іонізуючого 

випромінювання? 

2. Який орган виконавчої влади відповідальний за поводження з відпрацьованим 

ядерним паливом на етапах його тимчасового та довготривалого зберігання, захоронення 

включаючи координацію робіт по створенню безпечного національного сховища 

відпрацьованого ядерного палива у глибоких геологічних формаціях? 

3. Який орган виконавчої влади здійснює функції щодо створення нових сховищ 

високоактивних радіоактивних відходів,  що повертатимуться з Російської Федерації після 

переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440? 

 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор  

Національного екологічного центру України                                          Юрій Урбанський 

 

 

 

 

 

 
Вик.: Тетяна Вербицька, 

тел.: (044) 3537841, tanya@necu.org.ua 
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