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Постійні ядерні ризики під час війни

Окупація 
ЧАЕС

і  ЗАЕС 
 ризики для АЕС України



ЗАЕС – станні новини

Окупанти повідомили, що мають намір з 1 вересня поставити атомну 
електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його 
агентство готує експертну місію на ЗАЕС.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу 
Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС 
окупанти готують серйозну провокацію.

30 Червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

https://www.unian.ua/war/novini-zaporizkoji-oblasti-stalo-vidomo-yak-rosiyani-gotuyutsya-do-bojiv-poblizu-zaes-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11880417.html
https://www.unian.ua/economics/energetics/na-zaporizkiy-aes-okupanti-gotuyut-seryoznu-provokaciyu-energoatom-novini-sogodni-11884065.html
https://www.unian.ua/economics/energetics/magate-vtratilo-zv-yazok-iz-zaporizkoyu-aes-novini-sogodni-11884935.html


Чинні міжнародні угоди 

• Конвенція про ядерну безпеку 

• Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних 

установок 

• Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим 

паливом 

та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 

• Віденська конвенція про цивільну  відповідальність за ядерну шкоду

• Конвенція про допомогу у випадку ядерної аварії чи радіаційної 

аварійної 

ситуації

• Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 

• Та інші



Ядерний тероризм 

Конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму визначає 
злочином використання радіоактивного матеріалу чи пристрою 
будь-яким чином або використання чи ушкодження ядерного об’
єкту таким чином, що відбувається вивільнення 
або створюється загроза вивільнення радіоактивного 
матеріалу: i) з наміром спричинити смерть чи серйозне каліцтво; 
або ii) з наміром завдати істотної шкоди власності чи 
навколишньому середовищу; або iii) із наміром змусити фізичну 
чи юридичну особу, міжнародну організацію або державу 
вчинити будь-яку дію чи утриматися від неї.



Фізичний захист ядерних установок

Також Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та 
ядерних установок визнає незаконними такі навмисні дії:  
a) без дозволу компетентних органів такі дії, як отримання, 
володіння, використання, передавання, видозмінення, 
знищення чи розпилювання ядерного матеріалу, 
b) крадіжки ядерного матеріалу або його захоплення шляхом
грабежу; 
c) привласнення або отримання шляхом обману ядерного 
матеріалу; 
d) дії, які являють собою вимогу шляхом загрози силою або 
застосування сили, або за допомогою будь-якої іншої форми 
залякування про видачу ядерного матеріалу. 

.



Протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р.  
що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів

стаття 56 : Установки і споруди, що містять небезпечні сили, а саме: 
греблі, дамби й атомні електростанції, – не повинні ставати об’єктами 
нападу навіть у тих випадках, коли такі об’єкти є воєнними об’єктами, 
якщо такий напад може викликати звільнення небезпечних сил і наступні 
тяжкі втрати серед цивільного населення. Інші воєнні об’єкти, розміщені 
в цих установках або спорудах чи поблизу них, не повинні ставати об’
єктами нападу, якщо такий напад може викликати вивільнення 
небезпечних сил у таких установках .. 



МАГАТЕ
Агентство має на меті збільшення внеску атомної енергії в мир, здоров’я та 

добробут по всьому світу. 

МАГАТЕ має забезпечити, де можливо, надання допомоги самостійно чи на вимогу 
дежрави, чи під її контролем чи наглядом, убезпечивши досягнення будь-яких військових 
цілей такою допомогою. 

Форми допомоги країнам-членам:
Консультативні місії

Тренінги
Довідкові документи та матеріали.

Основна відповідальність за ядерну безпеку покладається на національні органи влади, 
проте МАГАТЕ надає підтримку своїм країнам-членам в рамках свого мандату, в тому 
числі щодо ядерної безпеки та захисту.

При виконанні своїх функцій, агентство не повинно надавати допомогу членам, які 
підпадають під політичні, економічні, військові та інші умови, що не сумісні із Статутом 
МАГАТЕ.



Статут МАГАТЕ

Загальна конференція сторін:
 - обирає членів  Ради керуючих
 - призупиняє права та привілеї члена МАГАТЕ 

D. 



МАГАТЕ і рф



МАГАТЕ і рф 

B





1/03/22



28/03/22



13/05/22



21/04/22



19/05/22



• Немає згадок про війну
Немає заклику до РФ напряму
про дотримання вимог щодо

 ядерної безпеки
немає згадки про рф 

як окупанта 



Вимоги до МАГАТЕ:

❖ Bинести на загальну конференцію сторін рішення про 
припинення прав та привілеїв РФ за порушення 
міжнародних конвенцій в сфері ядерної енергії та 
безпеки, статуту ООН (ст.ХІХ статуту МАГАТЕ)

❖ Призупинити участь рф в Раді керуючих МАГАТЕ 
❖ Прийняти рішення про усунення з посади заступника 

Генерального директора МАГАТЕ М.Чудакова;
❖ Припинити спільні конференції із рф та у рф;
❖ Припинити спільні проєкти із рф та білорусією.



Необхідність перегляду міжнародних норм
щодо ядерної безпеки

Конвенції не поширюються на час 
воєнний конфліктів

Відповідальність за ядерний 
тероризм слабка

Перегляд статуту МАГАТЕ
 


