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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУХОГО СХОВИЩА 

ВІДПРАЦЬОВАНОГО ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ЗАПОРІЗЬКОЇ АЕС 

 
To provide interim storage of spent fuel at Zaporizhzhya NPP created and operated special dry 

storage of spent nuclear fuel (SFDSF). Existing storage system SSVYAP be loaded spent fuel 

assemblies (SFA) in Multi-tight basket, basket placement in concrete ventilated container and 

storage container at designated site. The paper presents conditions create SSVYAP, shows the main 

components of security and measures to improve safety SSVYAP, analyzed the results of pilot 

operation of the repository shows the main results of operation SSVYAP currently. 

 

Україна є державою, що активно використовує атомні електричні станції 

(АЕС) для видобутку електроенергії. До складу атомної енергетичної галузі 

України входять чотири працюючі атомні електростанції, на яких 

експлуатуються п'ятнадцять енергоблоків – тринадцять з реакторними 

установками ВВЕР-1000, та дві з ВВЕР-440. Цілком природно, що маючи велику 

долю виробництва електроенергії атомними станціями (близько 50%), для 

України постає проблема поводження з відпрацьованим ядерним паливом 

(ВЯП). ВЯП – це небезпечна високорадіоактивна, проте дуже коштовна 

речовина, яка утворюється внаслідок вигоряння свіжого палива в ядерних 

реакторах. Економічно привабливої технології переробки ВЯП в світі на 

сьогоднішній день не існує. Тому відпрацьоване паливо переважно зберігають у 

спеціально пристосованих для цього сховищах.  

Проектними рішеннями АЕС з ВВЕР-1000, якою є і Запорізька АЕС 

(ЗАЕС), було передбачено вивезення відпрацьованого ядерного палива в 

стаціонарне сховище до Росії. Проте ще при СРСР стало зрозуміло, що через 

обмеженість сховища, відсутності змоги його розширення, а також можливості 

на найближчу перспективу будівництва заводу з переробки ядерного палива, 

виникнуть проблеми з підтримкою життєздатності АЕС. За прогнозами, 

найбільш напружена ситуація з перспективою зупинки блоків, складалася саме 

на ЗАЕС. З 1993 по 1995 рік Росія відмовилася приймати відпрацьоване ядерного 

палива. У басейнах витримки (БВ) накопичився трирічний запас невивезеного 

ядерного палива. Слід враховувати, що проектні можливості БВ обмежені. 



Постійно в них паливо вивантажувати не можна. Крім того, існують вимоги з 

дотримання безпечної експлуатації енергоблоків. На початку 90-х років 

минулого сторіччя, проаналізувавши тенденції, що склалися, і поставивши 

стратегічну задачу уникнення колапсу в роботі найбільшої АЕС України, 

керівництво ЗАЕС зайнялося пошуками альтернативних варіантів поводження з 

ВЯП. За сприяння Харківського інституту «Енергопроект» було організовано та 

проведено конкурс на кращий проект проміжного сховища ВЯП. 

Найприйнятнішою для ЗАЕС була визнана технологія зберігання ВЯП із 

використанням контейнера типу VSC-24, який був розроблений американською 

компанією «Sierra Nuclear Corporation» і використовувався в США. Робота по 

створенню сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) ЗАЕС 

закінчилася в 2001 р., коли сховище було введено в експлуатацію. У 2004р. 

розпочався етап експлуатації ССВЯП ЗАЕС. На етапах введення в експлуатацію 

та експлуатації ССВЯП вирішувалися задачі, які до того часу не виникали на 

ядерних установках України. Унаслідок цього був набутий досвід адаптації 

іноземних проектів до вимог законодавства України, був проведений аналіз 

безпеки ядерної установки та її ліцензування, була організована взаємодія з 

іноземними постачальниками на основі передових технологій та матеріалів, 

розроблених в Україні, був проведений аналіз безпеки ядерної установки та її 

ліцензування. 

ССВЯП Запорізької АЕС є єдиним у світі сховищем ВЯП відкритого типу, 

що розташоване на території АЕС та розраховане на зберігання 9120 

відпрацьованих тепловиділяючих збірок (ВТВЗ) реакторів ВВЕР-1000. Його 

головною відмінністю від відомих подібних технічних об’єктів, що вже 

експлуатуються у світі, є не тільки кількість ВЯП, але й те, що контейнери 

зберігання розташовані безпосередньо на території ЗАЕС. Створене на 

Запорізькій АЕС ССВЯП має ряд переваг порівняно з існуючими у світі сухими 

сховищами: 

– відсутність необхідності додаткової охорони та фізичного захисту; 



– не потрібні додаткові системи для завантаження контейнерів зберігання, 

оскільки використовується устаткування енергоблоків АЕС; 

– мінімальний ризик та витрати при транспортуванні контейнерів; 

– мінімальні витрати при будівництві та експлуатації. 

За десятирічний термін експлуатації ССВЯП не відмічено яких-небудь 

суттєвих відхилень від закладених проектом рішень. У відповідності з 

законодавством України проект пройшов всі передбачені експертизи : аналіз 

ядерної і радіаційної безпеки ССВЯП, екологічної, санітарно-гігієнічної, 

пожежної безпеки, охороні праці. По всім державним експертизам отримані 

позитивні результати. ССВЯП зможе прийняти відпрацьоване паливо ЗАЕС за 

весь період експлуатації. При цьому паливо зможе зберігатись протягом 50 років 

– до вирішення питання про його переробку чи захоронення. Результати 

радіаційного контролю проб води свердловин, стічної води, атмосферних опадів 

і атмосферного повітря за весь період експлуатації свідчать, що вміст 

радіонуклідів у районі розташування майданчика ССВЯП, відповідає 

природному фону та рівневі глобального забруднення. Радіаційний стан навколо 

контейнерів, в цілому, стабільний. Огляд зовнішньої поверхні вентильованих 

контейнерів зберігання - ВВЕР (ВКЗ-ВВЕР) за допомогою візуального та 

вимірювального контролю засвідчив, що за весь період експлуатації ССВЯП 

неприпустимі дефекти бетону на поверхні ВКЗ-ВВЕР відсутні.  

Економічний ефект від використання і впровадження науково-технічної 

роботи на ЗАЕС (від створення та експлуатації сухого сховища відпрацьованого 

ядерного палива) становить 4 млрд. грн. Очікуваний економічний ефект від 

подальшого використання сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на 

ЗАЕС протягом усього терміну її експлуатації становитиме 48 млрд. грн. 
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