32 річниця аварії на Чорнобильській АЕС:
Україна досі потерпає від «мирного атому»
Арка над 4 блоком ЧАЕС:
«ядерний монстр»
непереможний?
Тридцять років після аварії на ЧАЕС, у листопаді 2016 на
Чорнобильській атомній станції урочисто «накрили»
зруйнований четвертий енергоблок так званою «аркою»
або новим безпечним конфайнментом.
Для цього навіть зрізали стару вентиляційну трубу, яка
була відома у всьому світі і слугувала нагадуванням про
наймасштабнішу катастрофу на атомній електростанції.

Новий конфайнмент – це лише перший крок до
вирішення проблем Чорнобильської станції. Перший
крок, вартістю 1,5 млрд., та 10 років роботи.
Щорічна потреба у грошах для підтримки Арки - 60 млн.
доларів США, і ці гроші мають виділятися із державного
бюджету. У 2018 році з держбюджету країни піде
близько мільярда гривень на потреби ЧАЕС.
Наступний крок – розбір старого саркофагу, зведеного у
1986 році. Щоб почати розбирати його та залишки
зруйнованого енергоблоку потрібно спочатку створити
відповідну інфраструктуру - для розрізання, пакування
частин конструкцій та обладнання, їх транспортування.
Це все радіоактивні відходи різного ступеня
небезпечності, і потрібні також спеціально створені місця
для безпечного захоронення цих відходів. Цього всього
ще не створено, більше того – немає проектів та немає
фінансування.
За різними оцінками, тільки для розбору нестабільних
конструкцій саркофагу може знадобитися 50-100 млн.
євро. Також досі не зрозуміло, що робити із
небезпечними паливо-вмісними масами всередині
аварійного блоку, не відомий ні їх склад, ні кількість.

На спорудження арки пішло 10 років та 1,5 млрд.
доларів США.Накрити накрили, але чи вирішило це
проблему зруйнованої станції? Чи можна вважати, що
наслідки Чорнобильської катастрофи уже позаду, і що
аварійна станція більше не становить загрози і не
потребуватиме витрат?

Радіоактивна вода, що всі післяаварійні роки
відкачувалась з-під саркофагу, досі накопичується і
зберігається у двох сховищах на майданчику ЧАЕС.
Станції для її очистки не існує.
Тож говорити про вирішеність проблеми Чорнобиля поки
зарано.

Інформаційний бюлетень Центру екологічних ініціатив «Екодія»
:www.ecoaction.org.ua
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АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА – НЕ
ЛИШЕ ЧОРНОБИЛЬ

Кожен вироблений кіловат електрики на АЕС «виробляє»
паралельно радіоактивні відходи, найнебезпечніший з
яких – відпрацьоване ядерне паливо.

Не лише Чорнобиль накопичує радіоактивні проблеми.
Якщо ЧАЕС вже закрита, то 15 діючих енергоблоків
щороку створюють нові небезпечні відходи та несуть
ризик аварії із масштабними наслідками.

Це опромінене паливо, яке має високу радіоактивність і
здатність нагріватися на повітрі до дуже високих
температур. Тому його потрібно постійно охолоджувати і
зберігати у ізольованих умовах.

Україна експлуатує 4 атомні станції (АЕС) – Рівненську,
Хмельницьку, Южноукраїнську та Запорізьку. Сумарно це
15 енергоблоків радянського типу ВВЕР-440 та ВВЕР1000. Всі вони спроектовані і більшість з них збудовані у
радянський час.

Відпрацьоване паливо з трьох АЕС ми вивозимо по
контракту до Росії. Там частину переробляють, а частину
тимчасово зберігають. Після переробки палива
утворюються дуже токсичні відходи, які мають бути
повернуті в Україну на захоронення. Але нам їх немає де
зберігати, бо будівництво сховища навіть не розпочате.

Всі діючі АЕС дістались Україні у спадок з
радянського часу, і більшість з них уже старі.
До 2020 року проектний термін роботи
закінчиться для 80% діючих енергоблоків АЕС.
Уряд та оператор АЕС Енергоатом продовжують
термін роботи блоків АЕС ще на 10-20 років,
але є сумніви наскільки це безпечно.
Неможливо передбачити коли якийсь із блоків
доведеться зупинити.

На атомних станціях завжди присутній ризик аварій. Є два
фактори, які повністю не можна контролювати – стихійні
лиха та «людський фактор», тобто помилки персоналу чи
зловмисні дії. Коли енергоблоки старі, то виникає також
проблема старіння/зношування обладнання, що також
підвищує ризик аварій.
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Остаточного рішення про те, що робити із відпрацьованим
паливом і як на тисячі років захоронити
високорадіоактивні відходи – немає.

АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА В СВІТІ
ЗГОРТАЄТЬСЯ, БО Є ДЕШЕВШІ
ТА БЕЗПЕЧНІШІ АЛЬТЕРНАТИВИ
У світі лише 31 країна має атомні реактори, і багато з них
сьогодні згортають ядерні програми чи знижують
залежність від них (Німеччина, Швейцарія, Італія,
Франція, Швеція, Японія, Тайвань, тощо). Це цілком
реально, адже частка атомної електрики у світовому
електроспоживанні складає менше 11%. Тобто її роль у
забезпеченні світу енергією не є вирішальною.
Водночас, одна лише аварія на ЧАЕС забрала життя та
здоров'я понад мільйона людей. Світ усвідомлює усю
повноту небезпеки такого джерела енергії, і знаходить
шляхи відмови від "мирного атому".

Екодія

ЕКОДІЯ ЗА БЕЗПЕЧНУ І ЧИСТУ ЕНЕРГІЮ!
Екодія – це громадська організація, яка об’єднує
експертів і волонтерів. Ми виступаємо проти будівництва
нових атомних енергоблоків та продовження роботи
старих атомних електростанцій.

Якби станція розмовляла, то вона говорила б саме цей
текст в той день. І на тому, я казала, закрився цей
гештальт у творчості ONUKA.

Старі блоки АЕС – це додаткові ризики аварій,
радіоактивні відходи та паливна залежність від Росії. Нові
блоки – це нові ризики, більше відходів, та посилення
залежності від Росії.
Ми докладаємо зусиль, аби в українському суспільстві
з’явилося розуміння реального стану справ у ядерній
енергетиці, її ризиків, невирішених проблем та
відсутності перспектив. Ми також працюємо із
чиновниками над тим, щоб вартість «атомного кіловата»
включала достатньо коштів на вирішення проблем
безпечного захоронення радіоактивних відходів та
виведення АЕС з експлуатації після їх зупинки.

«Чорнобиль як чіпляє, то потім вже ніколи
не відпустить» - Ната Жижченко (ONUKA)
Уривок з інтерв'ю ONUKA для Екодії. Повне інтервю читайте за
посиланням: https://goo.gl/p6y4Me

Гурт ONUKA присвятив Чорнобилю вже другу пісню. Трек
“ARKA” увійшов до нового альбому “MOZAЇKA”. Ната
Жижченко не раз відвідувала зону відчуження та навіть
провела тиждень на станції. Напередодні річниці
Чорнобильської аварії Ната розповіла Екодії про те, як
катастрофа вплинула на її життя i творчість гурту.

Пісню Чорнобильській катастрофі я хотіла присвятити
ще наприкінці 2015-го року. Але так вийшло, що реліз
відбувся у 16-му – це якраз було тридцятиріччя.
Для мене “Vidlik’” означав дуже багато: і відлік нової
музики, і відлік нової країни, і відлік до і після ЧАЕС.
“Vidlik” – це не пряма присвята, а посилання. Перші
фрази: “Я, дихати, хотіти. Я, припиняти, розмова”.

Підтримуйте Екодію: www.ecoaction.org.ua

Але так вийшло, що в альбомі “MOZAЇKA” є
інструментальний трек “ARKA”. Напевно, в музичному
плані це вираження тих емоцій, які я відчуваю. Арка на
фотографіях абсолютно не така. Коли її бачиш вживу,
вона величезна. А коли розумієш, що вона отак от
підіймалася, потім наїхала, і буде захищати сто років…
Звісно, перше питання: “А що після того, як мине сто
років?”. Мені співробітник станції сказав: “Правильне
питання. На жаль, воно тільки тебе зараз хвилює”. Але я
думаю, що за сто років все зміниться.
Я думаю, що не може бути екологічного майбутнього
України у відриві від світового. Ми живемо на одній
планеті. Є цікава думка, що з нами не зв’язуються
інопланетяни доти, доки у Землі є поділ на країни. Це
розповсюджена ідея фантастів: поки є ворожнеча між
народами, не може бути й мови про зв’язок з іншою
планетою. Це можна перекласти іншими словами: все
одно планета в нас одна, і екологія. Не може бути такого,
що ваша трагедія – ваша екологічна катастрофа. Трагедія
наша, але катастрофа вселенська. Зараз в країнах, які
живуть більш-менш стабільно, є тенденція більш
правильно ставитися до планети. Я сподіваюся, що так
триватиме й далі.
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ПІДТРИМАЙТЕ ЕКОДІЮ ВНЕСКАМИ,
АБИ СПІЛЬНО РОЗВИВАТИ
ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ!
Екодія – це громадська екологічна організація, яка
об’єднує небайдужих громадян, які стають на захист
довкілля через волонтерство, активізм і підтримку.
Ми потребуємо вашої підтримки, аби спільними
зусиллями досягати змін в Україні!
В енергетиці – це перехід на відновлювані джерела
енергії і згортання вугільної та атомної енергетики.
В сфері енергозбереження – це підвищення
ефективності використання енергії у житловому секторі
через відповідне законодавство та державну підтримку.
У транспорті – це зменшення забруднення від транспорту
через ефективну державну політику, стандарти та
підтримку громадського транспорту.

Будь-яка фінансова допомога (20, 50, 100 грн), яку ви
готові зробити зараз, дозволить нам у 2018 році проводити
інформаційну роботу, працювати з активістами і
волонтерами, проводити аналітичну та адвокаційну
діяльність.
ЗРОБИТИ ВНЕСОК МОЖНА
1. На нашому сайті через
http://ecoaction.org.ua/pidtrymaty

платіжну

систему

2. Зробити оплату через найближче відділення будь-якого
банку, використовуючи наступні реквізити:
Громадська організація «Центр екологічних ініціатив
«ЕКОДІЯ», код ЄДРПОУ 41210108
р/р 26008564386 в АТ «Райффайзен банк «Аваль» у м.
Києві, МФО 380805
Призначення
платежу: "безповоротна
допомога" від прізвище ім'я по-батькові.

фінансова

Екодія принципово не бере коштів від великого бізнесу,
корпорацій, уряду та політичних сил. Ми сподіваємося на
індивідуальну підтримку кожної та кожного!

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ
РОДИНИ ЕКОДІЇ
Екодія у Києві обєднує більше 60 волонтерів, які разом з
нами організовують різноманітні активності для
екологічної просвіти українців та численні акції під
стінами
владних
будівель
на
підтримку
енергоефективності, розвитку громадського транспорту,
на захист екологічних прав громад.
Зміни стануть можливими лише за вашої участі та
підтримки! Лише разом ми зможемо зробити світ
кращим!

Приєднуйтеся до нашої волонтерської родини >>>
http://ecoaction.org.ua/doluchytys. Бо тільки спільними
діями ми зможемо зберегти та відновити наш спільний
дім - Планету Земля!

Екодія - громадська екологічна організація. Ми об’єднуємо експертів та волонтерів з метою
боротьби із глобальною зміною клімату, екологізації секторів енергетики, транспорту та
сільського господарства; а також підтримуємо місцеві громади та активістів в прагненні захисту
своїх прав на чисте довкілля.
Запрошуємо підписатися на розсилку новин нашої організації, стати волонтером або
підтримати організацію фінансово. Твоя Екодія важлива!

Екодія

info@ecoact.org.ua

ecoaction.org.ua

