ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з
радіоактивними відходами (далі - Програма).
2. Державний замовник – Державне агентство України з управління зоною
відчуження.
Виконавці заходів програми (підприємства, установи та організації
незалежно від форми власності) – ДСП «ЧАЕС», Державна корпорація «УкрДО
«Радон», ДСП «ЦППРВ», ДСП «УКБЗВ», ДП НАЕК «Енергоатом».
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді – за 2015 р.:
- переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації
УкрДО «Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового
контейнерного зберігання радіоактивних відходів (РАВ);
будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація комплексу
«Вектор»;
- забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними
відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- підготовка кадрів та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;
забезпечення
функціонування
інфраструктури
поводження
з
радіоактивними відходами на ДСП «ЧАЕС» та об’єкті «Укриття».
4. Обсяги та джерела фінансування Програми
4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у 2015 році, передбачені
Програмою :
за рахунок коштів державного бюджету 466 428 тис. гривень (201 594 тис.
гривень за КПКВК 2408090, 4 570 тис. гривень за КПКВК 2408110, 260 264 тис.
гривень за іншими напрямками використання коштів державного бюджету).
4.2 Планові обсяги фінансування Програми у 2015 році за рахунок коштів
державного бюджету 69672,6 тис. гривень (67225,4 тис. гривень за КПКВК
2408090 , 2447,2 тис. гривень за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:
- за завданням 1, заходом 1 – 500,0 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 2 – 16682,3 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 7 – 1838,7 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 4, заходом 1 – 581,7 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 4 – 1454,4 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 9 – 411,1 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – 5697,7 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – 41945,1 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 5 – 151,6 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – 410,0 тис. гривень за КПКВК-2408090;
(у тому числі капітальні вкладення 5200,0 тис. гривень, інші напрямки
використання коштів державного бюджету 64472,6 тис. гривень).
За рахунок загального фонду 62905,6 тис. гривень, за рахунок спеціального
фонду 6767,0 тис. гривень.

4.3 Фактичні обсяги фінансування Програми у 2015 році за рахунок коштів
державного бюджету 69672,6 тис. гривень (67225,4 тис. гривень за КПКВК
2408090, 2447,2 тис. гривень за КПКВК 2408110 ), у тому числі за завданнями:
- за завданням 1, заходом 1 – 500,0 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 2 – 16682,3 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 7 – 1838,7 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 4, заходом 1 – 581,7 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 4 – 1454,4 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 9 – 411,1 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – 5697,7тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – 41945,1 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 5 – 151,6 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – 410,0 тис. гривень за КПКВК-2408090;
(у тому числі капітальні вкладення 5200,0 тис. гривень, інші напрямки
використання коштів державного бюджету 64472,6 тис. гривень).
За рахунок загального фонду 62905,6 тис. гривень, за рахунок спеціального
фонду 6767,0 тис. гривень.
4.4 Сумарні касові видатки Програми у 2015 році за рахунок коштів
державного бюджету 69634,3 тис. гривень (67187,1 тис. гривень за КПКВК
2408090, 2447,2 тис. гривень за КПКВК 2408110), у тому числі за завданнями:
- за завданням 1, заходом 1 – 498,1 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 2 – 16682,2 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 1, заходом 7 – 1838,7 тис. гривень за КПКВК 2408090;
- за завданням 4, заходом 1 – 581,7 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 4 – 1454,4 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 4, заходом 9 – 411,1 тис. гривень за КПКВК 2408110;
- за завданням 5, заходом 1 – 5710,5тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 2 – 41900,1 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 5, заходом 5 – 151,1 тис. гривень за КПКВК-2408090;
- за завданням 8, заходом 5 – 406,4 тис. гривень за КПКВК-2408090;
(у тому числі капітальні вкладення 5197,6 тис. гривень, інші напрямки
використання коштів державного бюджету 64436,7 тис. гривень).
За рахунок загального фонду 62867,3 тис. гривень, за рахунок спеціального
фонду 6767,0 тис. гривень.
5. Основні результати виконання Програми за 2015 рік.
5.1 Завдання 1, захід 1
Ступень будівельної готовності об'єктів незавершеного
сховище ТРВ-1 – 95%, сховище ТРВ-2 – 75%.

будівництва:

5.2 Завдання 1, захід 2.
Протягом звітного періоду:
від ДСП "Харківський ДМСК" прийнято на захоронення у спеціально
обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ)
комплексу "Вектор" партію радіоактивних відходів з 74 контейнерів (66,0 м3);

проводилась перевірка роботи, догляд і підтримка у належному стані
(відповідно до вимог експлуатаційно-технічної документації) обладнання і
мереж систем електропостачання, водопостачання, каналізації, теплопостачання
об'єктів комплексу виробництв "Вектор";
проводився радіаційний контроль території і будівель, охорона комплексу;
виконувався контроль за СОПСТРВ, відповідно до особливих умов ліцензії.
5.3 Завдання 1, захід 7.
Передано на баланс підприємства централізоване сховище відпрацьованих
джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ). Проведені комплексні
«холодні» випробування обладнання та систем сховища, іде процес підготовки
документів для проведення «гарячих» випробувань.
5.4 Завдання 4, захід 1.
У 2015 році проведено роботи з інвентаризації та уточнення кількості РАВ у
зоні відчуження.
На територіях пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів
(ПТЛРВ) «Рудий Ліс» та «Станція Янів» були проведені попередні
радіометричні обстеження з метою подальшого дослідження траншей і буртів з
радіоактивними відходами для уточнення кількості РАВ у них.
На ПТЛРВ «Прип’ять» були проведені дослідження з виконанням
каротажних вимірювань, відбором і аналізом проб радіоактивних відходів.
При проведенні вхідного контролю, документування та реєстрації РАВ,
прийнятих у пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Буряківка» та
комплексу «Вектор», та за результатами проведених досліджень на територіях
ПТЛРВ до реєстру РАВ зони відчуження була внесена оновлена інформація
щодо уточнення кількості і характеристик РАВ у зоні відчуження.
5.5 Завдання 4, захід 4.
Протягом 2015 року проведені роботи з реалізації технічних рішень,
погоджених з Держатомегулювання України, щодо вилучення радіоактивних
відходів з траншей Т-1, Т-2, Т-4 ПТЛРВ «Нафтобаза» та траншеї Т-108 ПТЛРВ
«Нова Будбаза» та перезахоронення їх у ПЗРВ «Буряківка».
За результатами виконання робіт у ПЗРВ «Буряківка» захоронено 4800 м3
РАВ загальною активністю 5,24Е+11 Бк.
5.6 Завдання 4, захід 9.
Ведеться розробка документів для забезпечення функціонування системи
якості в ДСП "ЦППРВ" та для експлуатації сховищ комплексу виробництв по
поводженню з РАВ, стандартів організації.
5.7 Завдання 5, захід 1.
Продовжується виконання робіт, пов’язаних з перепрофілюванням
державних міжобласних спецкомбінатів та створення умов для тимчасового
зберігання РАВ у контейнерах.

5.8. Завдання 5, захід 2.
За 2015 рік до сховищ пунктів захоронення радіоактивних відходів
спецкомбінатів ДК «Укр. ДО «Радон» , прийнято 68,2 тонн радіоактивних
відходів та дезактивовано 11,3 тонн спецодягу і засобів індивідуального захисту.
5.9. Завдання 5, захід 5.
ДСП «Дніпропетровський ДМСК» отримало від ДК «УкрДО «Радон» 8
одиниць транспортно-пакувальних комплектів типу ПКТIIВ-420Н призначених
для транспортування та зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого
випромінювання (ДІВ) нейтронного випромінювання та контейнер ПКТ1В-80Н,
який призначений для перевезення джерел при ліквідації аварійних ситуацій. У
квітні 2015 року отримано від ДСП «Київський ДМСК» 15 контейнерів КТ-2,0
для зберігання та перевезення твердих РАВ.
ДСП "Харківський ДМСК"
продовжує експлуатацію спеціального
комплексу КВХ "Пакет" для перевантаження ДІВ з транспортних контейнерів в
контейнери для зберігання відпрацьованих ДІВ. Завершені роботи по
сертифікації контейнерів власного виробництва об'ємом V-1м3, для розміщення
твердих РАВ, проведені випробування контейнера з участю представників ДП
"Держцентрякості". Придбано автонавантажувач вантажопід’ємністю до 3,0 т
для забезпечення технологічних процесів поводження з РАВ на ПЗРВ.
5.10 Завдання 8, захід 5.
Державним вищим навчальним закладом післядипломної освіти Український радіологічний учбовий центр (ДВНЗ УРУЦ) Державної корпорації
“УкрДО “Радон”, згідно затверджених програм, проводилась підготовка та
підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері поводження з РАВ ДСП «ЦППРВ»,
ДСП «Київський ДМСК», 20 слухачів, за програмою 72 години.
Динаміка показників Програми, які виконані не в повному обсязі
Найменування показників
програми, які виконані не в
повному обсязі

Плановий/
Фактичний

Причина
невиконання

Що зроблено для виправлення
ситуації

Відсутність
фінансування в
повному обсязі
Відсутність
фінансування в
повному обсязі
Відсутність
фінансування

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Екологічні:
Кількість побудованих сховищ
(завдання 1)

4/0

Кількість сховищ, які
експлуатуються (завдання 1)

18/2

Ступінь забезпечення
функціонування сховища,
відсотків (завдання 3)
Ступінь здійснення заходів щодо
недопущення і мінімізації
забруднення довкілля та
опромінення персоналу і
населення, відсотків
(завдання 7)

60/0

10/0

Відсутність
фінансування

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну
Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну;

Ступінь вдосконалення систем
охорони і фізичного захисту
пунктів захоронення
радіоактивних відходів,
відсотків (завдання 7)
Ступінь розроблення програми
наукового супроводження
діяльності з вибору майданчиків ,
відсотків (завдання 11)
Ступінь виконання
розвідувальних робіт, відсотків
(завдання 11)
Економічні:
Ступінь виконання робіт щодо
будівництва сховища, відсотків
(завдання 3)
Кількість радіоактивних відходів,
вивезених до сховищ комплексу
«Вектор», тис.куб.метрів
(завдання 4)

Ступінь забезпечення
розроблення та закупівлі для
державних міжобласних
спецкомбінатів контейнерів для
твердих радіоактивних відходів
та відпрацьованих джерел
іонізуючого випромінювання,
відсотків (завдання 5)
Соціальні:
Ступінь впровадження
довгострокової програми
підготовки і підвищення
кваліфікації спеціалістів,
відсотків (завдання 8)
Ступінь готовності персоналу
спеціалізованих підприємств до
проведення оцінки безпеки
геологічного сховища, відсотків
(завдання 11)

10/0

Відсутність
фінансування

72,8/0

Відсутність
фінансування

60/0

Відсутність
фінансування

90,2/0

Відсутність
фінансування

55,8/0

На ЧАЕС не введені
в експлуатацію заводи
по переробці твердих
та рідких РАВ, які є
основними
постачальниками
радіоактивних відходів

8,0/0,3

Відсутність
фінансування в
повному обсязі

14,0/0

Відсутність
фінансування

78,8/0

Відсутнє
фінансування

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну;

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

ДАЗВ вживаються заходи для
введення в експлуатацію заводів

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

Подавалось у бюджетному запиті
до Мінфіну

6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання.
Відповідно до Програми, прогнозний обсяг фінансових ресурсів у 2015 році
повинен був скласти 466 428 тис. грн. Фактично з державного бюджету
надійшло 69634,3 тис. грн., що складає 14,9 відсотки.
Фінансування у 2015 році в основному здійснювалося по трьом основним
завданням Програми:
«Будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація об’єктів комплексу
по поводженню з радіоактивними відходами «Вектор» (завдання 1 додатку 2);

«Забезпечення подальшого розвитку системи поводження з радіоактивними
відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи» (завдання 4
додатку 2);
«Переоснащення та перепрофілювання спецкомбінатів державної корпорації
УкрДО «Радон» з метою створення умов для збирання та тимчасового
контейнерного зберігання радіоактивних відходів» (завдання 5 додатку 2).
Зазначені завдання Програми виконувалися за двома бюджетними
програмами:
КПКВК 2408090:
профінансовано головним розпорядником коштів – 67225,4 тис. грн.,
фактично використано коштів – 67187,1 тис. грн.;
КПКВК 2408110:
профінансовано головним розпорядником коштів – 2447,2 тис. грн.,
фактично використано коштів –2447,2 тис. грн.
Фактичне фінансування Програми здійснювалось на рівні 14,9 відсотків від
встановленого Програмою, цього вистачало тільки на утримання інфраструктури
поводження з радіоактивними відходами, однак не дало змоги у повному обсязі
виконувати завдання, які нею передбачені, що не забезпечує позитивних
результатів екологічного, економічного, соціального характеру та не сприяє
досягненню цілей програми.
Пропозиції щодо подальшого виконання Загальнодержавної цільової
екологічної програми поводження з радіоактивними відходами:
- забезпечення ритмічного, в обсягах, передбачених Програмою, та
своєчасного фінансування;
- залучення державних інвестицій на завершення будівництва та введення в
експлуатацію двох сховищ для захоронення радіоактивних відходів першої черги
комплексу «Вектор» (ТРВ-1, ТРВ-2) згідно із затвердженою в установленому
порядку проектно-кошторисною документацією;
- продовження приймання, зберігання і захоронення радіоактивних відходів
на комплексі «Вектор»;
- залучення державних інвестицій для виконання науково-дослідних робіт та
проектування об’єктів другої черги комплексу «Вектор»;
- проведення робіт з обстеження, інвентаризації та уточнення даних про
кількість і характеристики радіоактивних відходів, розміщених у сховищах зони
відчуження із залученням коштів МТД;
- перейменування бюджетної програми КПКВ 2408090 «Виконання робіт у
сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво
комплексу «Вектор» та експлуатація його об‘єктів» в бюджетну програму з
назвою «Виконання завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної
програми поводження з радіоактивними відходами» та визначення ДАЗВ
головним розпорядником коштів за цією програмою.
Голова

В. Петрук

