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Про звернення Державного агентства 

України з управління зоною відчуження 

щодо погодження спрямування коштів 

Державного фонду поводження з 

радіоактивними відходами на 2021 рік 

 

 

До Комітету з питань екологічної політики та природокористування 

звернулось Державне агентство України з управління зоною відчуження щодо 

погодження спрямування коштів Державного фонду поводження з 

радіоактивними відходами на 2021 рік (лист додається). 

Відповідно до статті 24³ Бюджетного кодексу України, статті 4 Закону 

України «Про поводження з радіоактивними відходами» у складі спеціального 

фонду Державного бюджету України створено Державний фонд поводження з 

радіоактивними відходами (далі – Фонд).  

Основним джерелом наповнення Фонду є екологічний податок, що 

справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) 

та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

встановлений особливими умовами ліцензії строк. 

Розпорядником коштів Фонду є центральний орган виконавчої влади, що 

здійснює державне управління у сфері поводження з радіоактивними відходами 

(Державне агентство України з управління зоною відчуження). 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про поводження з радіоактивними 

відходами» спрямування коштів Фонду на реалізацію відповідних бюджетних 

програм здійснюється за поданням Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування і погодженням Комітету 

Верховної Ради України з питань бюджету. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» було 

передбачено видатки спеціального фонду Держбюджету за бюджетною 



програмою «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами 

неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його 

об’єктів» загальним обсягом 988 322,5 тис. гривень. 

Державне агентство України з управління зоною відчуження 

поінформувало, що за кошти спеціального фонду Держбюджету у 2020 році 

забезпечувалося виконання завдань і заходів зі збирання та безпечного 

зберігання радіоактивних відходів, оперативне реагування на радіаційні аварії, 

обслуговування та експлуатації споруд, систем та обладнання пунктів 

захоронення радіоактивних відходів, робіт зі створення об’єктів та 

інфраструктури сховища для проміжного зберігання високоактивних 

радіоактивних відходів, що повертаються з Російської Федерації після 

переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС (завершено 

будівельно-монтажні роботи на об’єктах «Будівництво «під ключ» інженерно-

транспортних мереж сховища для проміжного зберігання високоактивних 

відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого 

ядерного палива українських АЕС у зоні відчуження Іванківського Київської 

області. Протирадіаційне укриття» (Коригування) та «Реконструкція ПС 110/10 

кВ «Буряківка» на території комплексу виробництв «Вектор» у зоні відчуження 

Іванківського району Київської області (у т. ч. коригування проектної 

документації та її експертиза). 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

передбачено видатки спеціального фонду Держбюджету за бюджетною 

програмою КПКВК 2708090 «Виконання робіт у сфері поводження з 

радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» 

та експлуатація його об’єктів» – 964 359,1 тис. гривень. 

Державне агентство України з управління зоною відчуження у своєму 

листі звертається із проханням направити до Комітету Верховної Ради України 

з питань бюджету на погодження спрямування зазначених коштів Державного 

фонду поводження з радіоактивними відходами на виконання робіт та заходів 

за бюджетною програмою КПКВК 2708090 на 2021 рік з метою реалізації 

політики держави в питанні безпечного поводження з радіоактивними 

відходами, зокрема проектування, будівництва згідно із затвердженою в 

установленому порядку проектно-кошторисною документацією, прийняття в 

експлуатацію, зняття з експлуатації або закриття (консервації), ремонту, 

реконструкції сховищ радіоактивних відходів, у тому числі комплексу 

виробництв «Вектор» і призначених для довготривалого зберігання 

радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого 

ядерного палива українських атомних електростанцій та об’єктів 

інфраструктури, що з ними пов'язані, експлуатації об’єктів інфраструктури 

спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами, 

експлуатації та обслуговування об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, зокрема сховищ для їх захоронення, проектно-

конструкторського забезпечення реконструкції та будівництва споруд, 

устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними 

відходами.  

 



 

 

Беручи до уваги важливість виконання робіт та заходів по поводженню з 

радіоактивними відходами неядерного циклу,   

 

 

Комітет в и р і ш и в: 

 

звернутися до Комітету з питань бюджету щодо погодження спрямування 

зазначених коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами 

на виконання робіт та заходів за бюджетною програмою КПКВК 2708090 

«Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного 

циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів». 
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