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Щодо виключення пункту щодо ядерної енергетики з позиції України на пост-Кіотський
період.
Шановний Ігоре Володимировиу!
Робоча група українських неурядових організацій з питань зміни клімату (РГ ПЗК), у складі 18
легалізованих екологічних громадських організацій з різних регіонів України звертається до
Національного агентства екологічних інвестицій з вимогою зняти з розгляду пункт щодо ядерної
енергетики з офіційної позиції України на щодо майбутнього кліматичного режиму.
26 серпня 2009 року відбулась зустріч Національного агентства екологічних інвестицій з
екологічними громадськими організаціями щодо майбутнього кліматичного режиму (після 2012
року).
В текст проекту позиції був включений пункт щодо ядерної енергетики, згідно якого від імені
України пропонується наступне: «Проекти з ядерної енергетики можуть бути долучені до
механізмів нової угоди за умови суворого дотримання вимог МАГАТЕ».
Ядерна енергетика не є ефективним механізмом зменшення викидів парникових газів. Згідно
рішень на міжнародних переговорах з питань глобальної зміни клімату в Марракеші (Марокко,
2001) ядерна енергетика не визнана як механізм боротьби зі змінами клімату. І в подальшому не
може розглядатися як такою. Відповідно до статті 2 Кіотського протоколу, країни Додатку І під
час виконання своїх зобов’язань із зменшення викидів парникових газів, використовують
принципи сталого розвитку. Як відомо, ядерна енергетика не відноситься до сталого розвитку.
Міжнародним Енергетичним Агентством (International Energy Agency (IEA) Організації
Економічного Співробітництва і Розвитку (OECD) у 2008 році було опубліковане повідомлення.
В повідомлені надана інформація, які доводить, що навіть чотирикратне збільшення кількості
атомних електростанцій до 2050 року призведе до зменшення викидів парникових газів тільки на
4% максимально. В той самий час, відповідно до дослідженням Міждержавної групи експертів зі
зміни клімату (IPCC) глобальне зменшення викидів парникових газів до 2050 року повинно
досягти 80-90% від рівня 1990 року.
Енергозбереження та відновлювальні джерела енергії мають набагато більший потенціал
зменшення викидів парникових газів, ніж атомні електростанції. Більш того, сам процес роботи

АЕС супроводжується значним виділенням тепла в навколишнє середовище. Значні фінансової
витрати на будівництво та обслуговування АЕС мають негативний вплив на сталий розвиток
країни та розвиток відновлювальних джерел енергії.
Україна повинна підвищувати енергоефективність економіки, працювати в напрямку
енергозбереження, децентралізації енерговиробництва та розвитку альтернативних видів енергії.
Нашій державі необхідно вкладати гроші у підтримку ефективнішого використання енергії, що у
4-9 разів вигідніше, ніж будувати нові атомні блоки. Субсидії атомній енергетиці з державного
бюджету значно утруднюють державну підтримку енергоефективності

Водночас ядерна енергетика спричиняє низку інших невирішених екологічних та економічних
проблем, а саме: несе собою великі ризики та небезпеку, є надто дорогою, не вирішеною
залишається проблема поводження з радіоактивними відходами в Україні та інші.
Громадські екологічні організації України вважають долучення ядерної енергетики до механізмів
нової угоди абсолютно неприйнятним. Якщо Україна подасть цей пункт в своїй офіційній
позиції, це негативно вплине на її імідж на міжнародній арені.
Громадські екологічні організації, що підписались нижче, вимагають зняття пункту про
ядерну енергетику з тексту позиції та з подальшого його обговорення в контексті кліматичних
переговорів.
З повагою,
1) Національний екологічний центр України
2) Всеукраїнська екологічна ліга
3) ВЕГО «Мама-86»
4) Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина», м. Львів
5) Чорноморський жіночий клуб, м.Одеса
6) Марганецька міська організація УЕА "Зелений світ", м.Марганець
7) Міська молодіжна громадська організація "Екоклуб", м.Рівне
8) ДГЕО "Голос Природи", м.Дніпродзержинськ.
9) ГО "Молодiжний екологiчний центр" Днiпровського р-ну м.Києва
10) Нікопольське відділення Міжнародного фонду Дніпра, м.Нікополь
11) Студентська екологічна організація "ЕкоКлуб Зелена Хвиля"

