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Ядерна енергетика України займає 
ключові позиції у виробництві 
електроенергії (біля 50% виробітку). 
Потужність 15 ядерних реакторів 
розташованих на 4 працюючих АЕС, 
складає 13,8 тис МВт.

https://www.uatom.org/zagalni-vidomosti

https://www.uatom.org/zagalni-vidomosti


Поводження з відпрацьованим
паливом атомних станцій є одним з 
найважливіших питань для країн з 
ядерною енергетикою. Міжнародне
агентство з атомної енергії, членом 
якого є Україна, визначає
поводження з відпрацьованим 
ядерним паливом (далі – ВЯП)
одним з найвищих пріоритетів.

https://zaxid.net/uryad_zatverdiv_proekt_budivnitstva_tsentralnogo_shovis
hha_yadernogo_paliva_n1428024

https://zaxid.net/uryad_zatverdiv_proekt_budivnitstva_tsentralnogo_shovishha_yadernogo_paliva_n1428024


Сховище ВЯП «мокрого» і «сухого» типу на 
Чорнобильський АЕС

Після вивантаження з активної зони реактора 
ВЯП перевантажується в приреакторні
басейни витримки. У цих басейнах ВЯП 
витримуються протягом часу, необхідного
для зниження енерговиділення, обумовленого
радіоактивним розпадом продуктів поділу, до 
допустимих величин.

http://www.ocrwm.doe.gov/curriculum/unit1/images/fuel_pool.j
pg, Суспільне надбання (Public Domain), 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8548517



Системи зберігання відпрацьованого ядерного палива поза 
енергоблоками АЕС розділяються на два основних типи:

- системи «мокрого» зберігання – у воді басейнів, яка забезпечує 
тепловідведення;

СВЯП-1 Чорнобильської АЕС Приміщення СВЯП-1, де знаходиться каньйон 

басейну витримки у якому зберігається 

пошкоджене ВЯП. 

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059


- системи «сухого» зберігання, де тепловідведення здійснюється за 
допомогою теплопередачі у газовому середовищі (зазвичай це інертний 
газ). На сьогодні технології «сухого» зберігання практично витиснули 
технологію «мокрого» типу. 

СВЯП – 2                                                               Майданчик СВЯП - 2

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059


Основними перевагами «сухих» сховищ 
є:

- можливість будівництва чергами (це 
означає розподілені в часі інвестиції в 
будівництво порівняно з будівництвом 
«мокрих» сховищ);

- пасивна система відводу залишкового 
тепловиділення відпрацьованого палива 
(природна вентиляція систем з ВЯП);

- незначні обсяги утворення 
радіоактивних відходів при експлуатації 
та знятті з експлуатації сховища;

- спрощена процедура зняття з 
експлуатації.

Бетонні модулі для зберігання ВТВЗ

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/doccatalog/document?id=324059


У ЦСВЯП передбачається
зберігання протягом 100 років
12500 ВТВЗ реакторів типу 
ВВЕР-1000 та 4000 ВТВЗ 
реакторів типу ВВЕР-440.

https://www.unian.ua/economics/energetics/2123239-energoatom-zavdyaki-tssvyap-planue-z-2019-roku-
pripiniti-vivezennya-vidpratsovanogo-yadernogo-paliva-v-rosiyu.html

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ СХОВИЩЕ ВІДПРАЦЬОВАНОГО 

ЯДЕРНОГО ПАЛИВА

https://www.unian.ua/economics/energetics/2123239-energoatom-zavdyaki-tssvyap-planue-z-2019-roku-pripiniti-vivezennya-vidpratsovanogo-yadernogo-paliva-v-rosiyu.html


Майданчик будівництва ЦСВЯП, згідно 
законодавства України, розташований 
на території між колишніми селами 
Стара Красниця, Буряківка, 
Чистогалівка та Стечанка Київської 
області, в зоні відчуження території, що 
зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
Із населених пунктів, що опинилися у 
зоні відчуження і зоні безумовного 
(обов’язкового) відселення свого часу 
було відселено все населення, ці 
території виключені із 
загальногосподарського обороту та 
знаходяться під режимом спеціального 
управління, яке здійснює призначений 
урядом орган управління.

http://necu.org.ua/svyv-091201/

http://www.isgeo.kiev.ua/uk/services/maps-and-cartography

http://necu.org.ua/svyv-091201/
http://www.isgeo.kiev.ua/uk/services/maps-and-cartography


Зберігання відпрацьованого
ядерного палива у ЦСВЯП 
передбачено реалізувати за 
технологією «сухого» 
зберігання компанії Holtec
International («Холтек»). Ця
технологія має ліцензію органу 
регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки США (US 
NRC), вона апробована в США 
та Іспанії, Великобританії, 
впроваджується у Швейцарії, 
Китаї та розглядається для 
впровадження у Швеції. 

http://nashigroshi.org/2016/04/14/enerhoatom-viddav-10-miljoniv-na-
ekspertyzu-proektu-shovyscha-yadernyh-vidhodiv/

http://nashigroshi.org/2016/04/14/enerhoatom-viddav-10-miljoniv-na-ekspertyzu-proektu-shovyscha-yadernyh-vidhodiv/


Обрана для ЦСВЯП технологія

має двоцільовий характер, що

забезпечує як зберігання, так і 

транспортування

відпрацьованого палива без 

використання додаткового

обладнання.

http://nashigroshi.org/2016/04/14/enerhoatom-viddav-10-miljoniv-na-ekspertyzu-proektu-
shovyscha-yadernyh-vidhodiv/

http://nashigroshi.org/2016/04/14/enerhoatom-viddav-10-miljoniv-na-ekspertyzu-proektu-shovyscha-yadernyh-vidhodiv/


Для нас, жителів Іванківського району, 
що межує з зоною відчуження, 
будівництво ЦСВЯП є одним з 
пріоритетних питань безпеки. Ми не 
хочемо повторення техногенної 
катастрофи 1986р., тому для нас, як ні 
для кого іншого, питання безпеки 
сховища є одним з найважливіших. 

В роботі ми дослідили матеріали, 
експертні оцінки та висновки фахівців 
щодо безпечності ЦСВЯП, що дає 
підстави вважати сховище цілком 
надійним та безпечним об’єктом.



Мої виступи по класам школи


