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Щодо надання інформації стосовно проектів 

зняття з експлуатації ядерних установок 
 

 

Шановна Олено Анатоліївно! 

 

Керівництво Всеукраїнської громадської організації «Національний екологічний 

центр України» (НЕЦУ, реєстраційне свідоцтво №125, видане Міністерством юстиції 

України 30 серпня 1991 р.) згідно із ст. 5, 6, 13  Закону України «Про інформацію», а також 

ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, 14, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» просить 

надати інформацію про таке. 

Відповідно до пункту 2 Порядку розгляду та затвердження проекту зняття з 

експлуатації ядерної установки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 27 квітня 2006 р. № 594 «Питання створення, накопичення та використання фінансового 

резерву для зняття з експлуатації ядерних установок» (далі – Постанова), експлуатуюча 

організація (оператор), якою, відповідно до статті 33 Закону України «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку» являється ДП НАЕК «Енергоатом», розробляє не 

пізніше ніж за 18 місяців до встановленого згідно із законодавством строку припинення 

експлуатації ядерної установки - завершення дії ліцензії на етапі життєвого циклу 

«експлуатація ядерної установки» проект зняття з експлуатації такої ядерної установки. 

Відповідно до статті 4 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із 

забезпеченням ядерної безпеки» такий проект повинен бути погоджений органом 

державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та має містити техніко-економічне 

обґрунтування проекту, порядок припинення експлуатації та зняття ядерної установки з 

експлуатації, який визначає черговість, тривалість, основний зміст етапів припинення 

експлуатації та зняття ядерної установки з експлуатації і стан ядерної установки після 

закінчення кожного етапу. 

Разом з тим, відповідно до пункту 5 Положення про спеціальний рахунок 

експлуатуючої організації (оператора), затвердженого Постановою, оператор розробляє 

щороку до 1 серпня проект плану роботи, пов'язаної із зняттям з експлуатації ядерної 

установки на наступний рік, в якому визначаються заходи з розроблення проектів зняття з 

експлуатації ядерних установок та їх реалізації, який погоджується із наглядовою радою з 

контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву до складу якої, 

зокрема, входить Держатомрегулювання України. 
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В зв’язку із зазначеним вище, просимо надати таку інформацію: 

1. Чи надавалися ДП НАЕК «Енергоатом» на розгляд та погодження до 

Держатомрегулювання України проекти зняття з експлуатації ядерних 

енергоблоків № 1 Южно-Української АЕС та №1 і 2 Запорізької АЕС? Якщо 

надавалися – просимо надати їх для ознайомлення. 

2. Чи були зазначені проекти погоджені Держатомрегулювання України? Якщо 

такі проекти отримали відмову в погодженні чи їх було повернуто для 

подальшого доопрацювання – просимо зазначити причини відмови чи 

повернення. У разі повернення зазначених проектів Держатомрегулювання 

України на доопрацювання – просимо повідомити чи були ці проекти надано 

на розгляд і погодження ДП НАЕК «Енергоатом» повторно.  

Крім того, відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із 

забезпеченням ядерної безпеки» у Державному казначействі України було відкрито 

спеціальний рахунок для фінансового забезпечення діяльності з припинення експлуатації та 

зняття з експлуатації ядерних установок. 

Відповідно до статті 11 зазначеного закону, експлуатуюча організація (оператор) один 

раз на рік складає звіт про надходження і використання коштів фінансового резерву для 

зняття з експлуатації ядерних установок, який надається центральному органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику в ядерно-промисловому комплексі, за формою та 

обсягами, яка встановлюється цим органом. 

В зв’язку з цим, просимо надати для ознайомлення річні звіти про надходження і 

використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних енергоблоків 

№ 1 Южно-Української АЕС та №1 і 2 Запорізької АЕС за період з 2006 року по 2013 рік. 

 

 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор  

Національного екологічного центру України                                          Юрій Урбанський 
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