
 
Уряд України та Holtec International ухвалюють угоду про 

добудову Сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу 
для Чорнобільської АЕС 

 
Сьогодні під час урочистої церемонії під головування президента Віктора Ющенко 
Президент та Головний адміністратор компанії Holtec, д-р Кріс Сінгх, та директор ДСП 
„Чорнобильська атомна електростанція”, Ігор Грамоткін,  підписали документи контракту, 
відповідно до якого Holtec та уряд України беруть зобов’язання щодо завершення 
будівництва Сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу для Чорнобільської 
АЕС у повній відповідності до українських національних стандартів безпеки. Роботу за 
проектом було розпочато 3 серпня 2007 року на підставі тимчасового дозволу на проведення 
робіт; сьогоднішнє підписання контракту, що проходить за повної згоди Асамблеї донорів 
Европейського банку реконструкції та розвитку, виводить проект на твердий шлях  до його 
завершення. Відповідно до угод, укладених між урядами України та країн-донорів (країни 
Західної Європи, США та Японія), звільнення Чорнобильської АЕС від відпрацьованого 
ядерного палива є важливим завданням для зняття з експлуатації трьох її ректорів. Holtec 
завершить будівництво сховища сухого типу, що було розпочато у 1999 іншим підрядником, 
та  планує використати, наскільки це можливо, досягнення свого попередника. Головним 
критерієм при цьому залишається безпека для здоров’я людей.  
 
Вимоги українських нормативів щодо сухого зберігарня відпрацьованого ядерного палива 
вимагають, аби усе усе відпрацьоване ядерне паливо було висушене та вміщене у 
високонадійні контейнери з подвійними стінками задля уникнення будь-якої можливості 
витоку радіоактивності на майданчику для зберігання відпрацьованого ядерного палива. 
„Задля захисту та безпеки населення та довкілля, ми працюємо у відповідності до 
українських критеріїв зберігання відпрацьованого ядерного палива, які є одними з 
найсуворіших у світі. Ми розглядаємо суворі українські нормативи у галузі ядерної безпеки 
як нашого мовчазного спільника у відновленні громадської довіри до безпеки та надійності 
атомної енергетики в Україні та в цілому світі,” президент та Головний адміністратор 
компанії Holtec, Кріс Сінгх, сказав під час церемонії підписання контракту, визначивши при 
цьому безпеку населення найважливішим критерієм.  
 
Holtec International – це диверсифікована компанія, що працює у сфері енергетичних 
технологій. Її головний офіс розташований у США, а роботи виконуються на чотирьох 
континентах. Зараз компанія виконує проекти, аналогічні тому, що буде зроблено для 
Чорнобильської АЕС, у США, Іспанії, Швейцарії, Китаї та Кореї.  Також, за окремими 
контрактом з НАЕК Енергоатом Holtec International створює Централізоване сховище 
відпрацьованого ядерного палива для українських атомних електростанцій з реакторами 
типу ВВЕР. Holtec відкрив свій регіональний офіс у Києві, що сприятиме розвитку 
національних технологічних ноу-хау в Україні, які можуть бути використані як на  
внутрішньому ринку, так на ринках зарубіжних країн.  
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Президент Ющенко, третій зліва, спостерігає за тим, як д-р Кріс Сінгх від Holtec (зліва) та 
Ігор Грамоткін (справа), генеральний директор державного спеціалізованого підприємства 
„Чорнобильська АЕС”, підписують контракт на СВЯП-2  
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