
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 16 лютого 2022 року                                                                      № 114/7

Про звернення Державного агентства 
України з управління зоною відчуження 
щодо погодження спрямування коштів 
Державного фонду поводження з 
радіоактивними відходами на 2022 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 2022 рік (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 2021 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 964 359,1 тис. гривень.

Державне агентство України з управління зоною відчуження 
поінформувало, що за кошти спеціального фонду Держбюджету у 2021 році 
виконані такі роботи, зокрема:

ДСП «Об’єднання «Радон»:
організовано постійне безпечне зберігання різних видів РАВ у сховищах 

філій ДСП «Об’єднання «Радон» у м. Львів, м. Одеса, м. Дніпро, м. Харків та 
Центрального виробничого майданчика м. Києва, а саме: 4 336,8 т ТРВ; 789,0 
М3 РРВ; 641 984 одиниці ВДІВ та матеріалів, забруднених техногенно-
підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання (насосно-компресорні 
труби) – 780,2 т;

прийнято 1,255 т ТРВ, 836 одиниць відпрацьованих ДІВ, здійснено 
перевезення 187 одиниць РАВ у форматі відпрацьованих ДІВ від сховищ 
зберігання РАВ ДСП «Об’єднання «Радон» до Централізованого сховища 
відпрацьованих ДІВ ДСП «ЦППРВ»;

розпочато проєктування «Реконструкції інфраструктури системи 
фізичного захисту пунктів зберігання радіоактивних відходів Дніпровської 
міжобласної філії ДСП «Об'єднання «Радон» (перехід на 2-й рівень фізичного 
захисту);

взято участь у ліквідації 10 радіаційних аварій на території України.
ДСП «ЦППРВ»:
забезпечено експлуатацію та обслуговування об’єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, зокрема прийнято на захоронення до 
СОПСТРВ (Спеціально обладнане приповерхневе сховище твердих 
радіоактивних відходів) РАВ від ДСП «Чорнобильська АЕС», ДСП 
«Об’єднання «Радон»: план – 820 куб. м; фактично – 854,1 куб. м;

прийнято від ДП «НАЕК «Енергоатом» ВП «Рівненська АЕС» на 
тимчасове зберігання для подальшого захоронення 60 контейнерів 
солебітумного компаунду, що утворений на Рівненській АЕС;

прийнято на довгострокове зберігання РАВ до Централізованого сховища 
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) у вигляді 
відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання 187 одиниць ВДІВ (100% 
від плану);

забезпечено новим обладнанням фізичного захисту та сигналізації, 
спеціальними вантажними автомобілями для перевезення РАВ і автобусом для 
перевезення персоналу.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 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» – 1 085 982,0 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 2022 рік у сумі 1 085 982,0 тис. 
гривень з метою реалізації політики держави в питанні безпечного поводження 
з радіоактивними відходами, зокрема забезпечення виконання завдань зі 
збирання та безпечного зберігання радіоактивних відходів неядерного циклу, 
оперативного реагування на радіаційні аварії, обслуговування та експлуатації 
споруд, систем та обладнання пунктів тимчасового зберігання та захоронення 
радіоактивних відходів, робіт із створення об’єктів та інфраструктури сховища 
для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів, що 
повертаються з інших країн після переробки відпрацьованого ядерного палива 
українських АЕС.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України підтримує  
спрямування коштів Державного фонду поводження з радіоактивними 
відходами у сумі 1 085 982,0 тис. грн на реалізацію бюджетної програми 
«Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного 
циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об'єктів» 
(КПКВК 2708090) відповідно до Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» (додається).

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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