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В той час, коли застогнала земля 
Донбасу, коли енергетичний сектор 
держави опинився в надскладному 
стані, в ситуації тотального дефіциту 
енергоносіїв, на Тебе, Компаніє, лягла 
величезна відповідальність за забез-
печення стабільної роботи енергосис-
теми. Ти втримала на своїх плечах не 
тільки енергосистему, Ти забезпечила 
українські родини взимку теплом і за-
тишком, стала запорукою енергетич-
ної незалежності держави.

Попереду ще багато життєвих уроків, 
але Ти все зможеш, все витримаєш, бо 
найбільше Твоє надбання – це люди! 
Твої люди, Компаніє! Справжні фахівці, 
натхненні та завзяті, щирі патріоти і просто небайдужі! Атомники – особливий 
народ. Кожна життєва розмова, кожна родинна гостина в сім’ях атомників за-
кінчується розмовами про Тебе – про ремонти, паливо, підвищення безпеки. Бо 
людям болять Твої проблеми і тішать Твої успіхи! Коли непрості і важки випро-
бування випали на долю нашого народу, вогники тисяч небайдужих «атомних» 
сердець об’єдналися заради єдиної мети – зміцнення і захисту своєї Батьківщи-
ни! Твій волонтерський рух – це Твоя гордість, Компаніє! Інакше не могло і бути!

Тож нехай здійснюються тисячі бажань Твого багатотисячного колективу, де 
кожен окремо і всі разом будуть щасливі! Нехай збуваються-реалізуються всі 
Твої інвестиційні мрії – плани! Нехай і надалі Твоя робота буде надійною і злагод-
женою на благо українського народу!

Зі святом Тебе!

Ірина Шевченко,  
Дирекція НАЕК «Енергоатом»
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ПРИВІТАННЯ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ 

Дорогі друзі!

Від імені Уряду України вітаю колектив Державного підпри-
ємства «НАЕК «Енергоатом» із 20-річчям.

Протягом двох десятиліть Ваша плідна робота є запору-
кою надійного та безпечного виробництва електроенергії. 
Об’єднавши у своєму складі чотири атомні електростанції, 
науково-технічні та сервісні підприємства ядерно-енерге-
тичної галузі з колективами висококваліфікованих фахівців, 
Ваше підприємство є гарантом стабільної роботи атомної ге-
нерації, сприяє поліпшенню її іміджу, подоланню негативно-
го сприйняття суспільством ядерної енергетики.

На сьогодні українські атомні електростанції виробляють понад половину всієї 
електроенергії в державі, але їх потенціал дає змогу задовольняти до 60 відсотків 
потреби українських споживачів у безпечній та екологічно чистій електроенергії. 
Атомна генерація була і залишається основою вітчизняної електроенергетики, 
потужним стимулом для розвитку економіки України.

НАЕК «Енергоатом» є не тільки одним із лідерів української економіки, але й 
зразком Компанії, яка піклується про майбутні покоління, створює нові, високі 
стандарти соціально орієнтованої діяльності.

Високо ціную Вашу відповідальність перед українською та світовою спільно-
тою за безпеку атомних станцій і пріоритет безпеки людини та збереження на-
вколишнього природного середовища.

Щиро вдячний усім українським атомникам, які працювали і працюють у ба-
гатотисячному колективі НАЕК «Енергоатом». Від усього серця бажаю розвитку і 
процвітання Вашій Компанії, а кожному працівникові – міцного здоров’я, добро-
буту, злагоди!

З повагою

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН
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Колективу
Національної атомної

енергогенеруючої компанії
«Енергоатом»

Дорогі друзі!

Прийміть щирі вітання з нагоди 20-ї річниці створення На-
ціональної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом»!

Високо ціную щоденну сумлінну працю багатотисячного 
колективу вашого потужного підприємства. Завдяки вам 
ядерна енергетика, ставши однією з провідних галузей віт-
чизняної промисловості, не лише зберегла свій науково-технічний і виробничий 
потенціал, а й довела високу надійність і конкурентоспроможність.

У непростих умовах сьогодення робота «Енергоатома» дає можливість Укра-
їнській державі забезпечувати свою енергетичну безпеку та відстоювати еконо-
мічну незалежність. Адже стабільна робота атомних електростанцій, професіона-
лізм та компетентність українських атомників – запорука зростання економіки 
України. 

Саме тому втілення персоналом «Енергоатома» передової міжнародної прак-
тики та досвіду експлуатації АЕС, підтримання та постійне підвищення рівня без-
пеки на них гідні найвищої оцінки та подяки. 

Переконаний, що український парламент своєю пильною увагою і законодав-
чими ініціативами сприятиме вашій подальшій ефективній роботі, забезпечую-
чи належний розвиток атомно-промислового комплексу України.

Від усієї душі зичу колективу атомників міцного здоров’я, миру, добра, благо-
получчя, нових трудових звершень у важливій праці на благо України, а НАЕК 
«Енергоатом» – ще багато ювілеїв попереду!

Голова Верховної Ради Андрій ПАРУБІЙ
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Колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»

Шановні друзі!

Висловлюю щирі вітання з нагоди визначної події – 20 ро-
ків тому, у жовтні 1996 року, було створено Державне під-
приємство «НАЕК «Енергоатом», яке стало оператором усіх 
діючих атомних електростанцій України.

Створення Компанії покращило роботу атомної галузі, до-
зволило швидше й ефективніше вирішувати питання функ-
ціонування ядерної енергетики, сприяло поліпшенню іміджу 
галузі. За 20 років своєї діяльності в умовах численних пе-
репон Енергоатом досяг зростання виробничих показників 
і зміцнив потенціал атомної галузі.

Вагомим досягненням НАЕК «Енергоатом» стало форму-
вання комплексної системи науково-технічної та інженерної 
підтримки ядерної енергетики, що дає можливість Компанії 
багато в чому самостійно забезпечувати стабільну і безпечну 
експлуатацію діючих атомних об’єктів. АЕС України повністю 

відповідають світовим стандартам безпеки. За період існування Компанії не 
було зафіксовано жодних випадків перевищення контрольних рівнів викидів ра-
діоактивних речовин у довкілля.

Щороку НАЕК «Енергоатом» заощаджує багато коштів завдяки тому, що част-
ково позбулась необхідності вивозити відпрацьоване ядерне паливо, розпочав-
ши промислову експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива 
на ЗАЕС. Дуже важливо, що Компанія не зупиняється на досягнутому і докладає 
максимум зусиль для реалізації проекту з будівництва Централізованого схови-
ща для зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС. Цей 
проект зміцнить енергетичну незалежність України та дозволить заощаджувати 
до 200 мільйонів доларів щорічно.

Завдяки НАЕК «Енергоатом» ми пишаємося українською ядерною енерге-
тикою, яка є однією із передових у світі за своїм високим рівнем технічного 
оснащення, колосальним досвідом експлуатації атомних електростанцій, висо-
кою кваліфікацією персоналу. Впевнений, що за умов подальшої безперешкод-
ної діяльності Енергоатома та українських АЕС, Україна матиме великі шанси 
розв’язати проблеми енергодефіциту через базову атомну складову.

Хочу подякувати кожному члену багатотисячного колективу ДП «НАЕК «Енерго-
атом»: ви справжні професіонали! Від душі бажаю всім вам успішної і стабільної 
роботи, міцного здоров’я і щастя.

З повагою

Перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський
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Шановні атомники!

Висловлюю найщиріші вітання з нагоди 20-річчя НАЕК «Енергоатом»!
Ваше підприємство відіграє для вітчизняної економіки та енергетики осо-

бливу роль, адже стабільно генерує більше половини всієї електроенергії в 
Україні. Колективи усіх підрозділів, які входять до складу Енергоатома, завдя-
ки професіоналізму та згуртованості щоденно забезпечують стабільний і, най-
головніше, безпечний процес виробництва електроенергії.

За два десятиліття діяльності Енергоатом продемонстрував не лише на-
дійність та ефективність роботи, а й послідовне освоєння нових напрямків 
роботи та розширення горизонтів нових партнерських відносин. Результатом 
копіткої та відповідальної роботи Компанії стало підписання важливих для всі-
єї галузі угод із міжнародними фінансовими інститутами. Довіра міжнародних 
партнерів вкотре підтверджує, що сьогодні Енергоатом – це компанія зі світовим 
ім’ям, яка готова до взаємовигідної співпраці.

Усі інвестиційні проекти Енергоатома, спрямовані на підвищення стабільності 
вітчизняної енергосистеми та збереження генеруючих потужностей АЕС, заслу-
говують на всебічну підтримку держави та стабільне фінансування, забезпечене 
своєчасним надходженням коштів за вироблену АЕС електроенергію. Одним із 
найбільш перспективних у вітчизняній енергетиці є проект «Енергетичний міст 
«Україна – Європейський Союз», який не лише дозволить залучити кошти на до-
будову енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС, а й пришвидшить інтеграцію об’єднаної 
енергосистеми України до ENTSO-E, підвищить експортний потенціал України.

Без сумніву, економічно виправданим та технічно зваженим є збільшення 
частки атомної генерації до 60 % у загальному балансі ринку електричної енергії 
України. Переконаний, що разом ми завершимо врешті-решт і реалізацію тако-
го важливого для енергетичної безпеки та економіки країни проекту, як будівни-
цтво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Щиро бажаю працівникам Компанії «Енергоатом» нових досягнень і перемог. 
Упевнений, що й надалі ваша праця буде служити зміцненню української енер-
гетики і процвітанню нашої держави.

Міцного здоров’я, добра та щастя багатотисячному колективу українських 
атомників!

З повагою

Міністр енергетики та вугільної 
промисловості України  Ігор Насалик
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ПРИВІТАННЯ СЕКРЕТАРЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Шановні друзі!

Щиро вітаю колектив Національної атомної енергогенеру-
ючої компанії «Енергоатом» з нагоди 20-ї річниці її створення!

Зміцнення енергетичної незалежності України, забезпе-
чення сталого функціонування об’єднаної енергетичної сис-
теми держави, запобігання виникненню аварійних ситуацій 
на об’єктах паливно-енергетичного комплексу є одними із 
ключових питань внутрішньої політики України, що постійно 
перебувають у центрі уваги органів державної влади.

Ми високо цінуємо внесок ДП «НАЕК «Енергоатом» у ви-
рішення питань реалізації державної політики використання 

ядерної енергії, забезпечення диверсифікації джерел постачання ядерного па-
лива, протидії російському енергетичному шантажу.

За час становлення Компанією досягнуто вагомих здобутків у розвитку атом-
ної галузі, проте попереду ще багато роботи, зокрема щодо врегулювання пи-
тань імпортозаміщення матеріалів і послуг у галузі, посилення фізичного захисту 
ядерних матеріалів і радіоактивних джерел з метою нейтралізації загроз ядерно-
го тероризму, забезпечення стабільної та ефективної роботи вітчизняних ядер-
них енергетичних об’єктів.

Бажаю колективу підприємства нових успіхів і досягнень, плідної роботи та ре-
алізації цікавих ініціатив і проектів заради гарантування енергетичної безпеки й 
могутності нашої держави!

Миру, злагоди, любові і достатку вам та вашим родинам! 

Секретар Ради Національної безпеки 
і оборони України Олександр Турчинов
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Президенту ДП «НАЕК «Енергоатом»
Юрію Недашковському

Шановний Юрію Олександровичу!

Щиро вітаємо з 20-річним ювілеєм Державного підприємства 
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 
Дякуємо всьому колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» та Вам осо-
бисто за багаторічну плідну працю, спрямовану на забезпечен-
ня економіки України енергією.

Своє 20-річчя НАЕК «Енергоатом» відзначає в часи, коли від 
свідомої позиції кожного українця залежить саме існування на-
шої держави. Атомники завжди були локомотивом вітчизняної 
електроенергетики, зараз від Вашої злагодженої роботи та від-
даності обраній стратегії залежить не лише енергетична, але й 
політична незалежність України. 

Ядерна енергетика України вже більше двох років знаходить-
ся на передньому краї гібридної війни, і в цьому твердженні не-
має жодних перебільшень. З огляду на частку атомної генерації у 
загальному енергобалансі України, яка останніми роками не опускається нижче 
50%, роль Енергоатома у енергозабезпеченні економіки, суспільства та держа-
ви є визначальною.

В російському істеблішменті завжди була присутня думка про те, що ядерна 
енергетика – це один з найміцніших ланцюгів, яким Україна назавжди (або до 
кінця терміну експлуатації українських ядерних реакторів радянського дизайну) 
прикута до російських технологій та постачання палива. Виключно з Росії надхо-
дило необхідне технологічне обладнання та свіже ядерне паливо для українських 
АЕС, туди ж відправлялось на переробку і тимчасове зберігання відпрацьоване 
паливо. Єдина науково-технічна база та історично дуже високий ступінь інтегро-
ваності української атомної енергетики до російського ядерно-енергетичного 
комплексу навіть дозволяли заявляти про керованість української атомної енер-
гетики Москвою. На користь такої версії «наполегливо» працювала попередня 
українська влада, яка майже поховала проект 
з диверсифікації джерел постачання ядерного 
палива на наші АЕС.

Такою була ситуація в атомній енергетиці 
України напередодні переходу РФ до відкритої 
агресії. Тим більшу повагу викликають досяг-
нення НАЕК «Енергоатом» на вкрай важкому 
шляху подолання залежності від російських 
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постачальників. У співпраці з компанією 
Westinghouse Енергоатому вдалося започат-
кувати процес реальної диверсифікації поста-
чання ядерного палива, колектив упевнено 
просуває проект будівництва Централізова-
ного сховища для відпрацьованого ядерного 
палива, йде активний пошук партнерів для 
добудови енергоблоків Хмельницької АЕС без 
участі РФ.

Національний інститут стратегічних дослі-
джень у своїй діяльності підтримує послідов-
ну, зважену та неупереджену політику НАЕК 
«Енергоатом», спрямовану на диверсифікацію 
постачальників ядерного палива в Україну, ім-
портозаміщення та зниження залежності від 
зовнішніх постачальників послуг. У своїх аналі-
тичних роботах Інститут звертає увагу органів 
влади України на необхідність справедливої 
економічної моделі роботи НАЕК «Енергоа-
том» на енергетичному ринку України, яка б 
дозволила не тільки забезпечувати поточну ді-
яльність, а й розвиток компанії.

Важливо, що в умовах економічної кризи ке-
рівництво та колектив Компанії не під даються 
тиску обставин. Натомість приймаються вкрай 
відповідальні та складні рішення, спрямовані 
на зміцнення позицій України як енергетич-
но незалежної держави. Але найправильніші 
стратегії нічого не варті без людей, які готові їх 
впроваджувати на найвищому професійному 

рівні та із дотриманням усіх вимог безпеки, що є найважливішою умовою для 
функціонування атомної генерації.

Бажаю керівництву та колективу Енергоатома витримки, стійкості та віри в 
нашу спільну перемогу!

З повагою

Директор Національного інституту  
стратегічних досліджень, 
академік Національної академії наук України Володимир Горбулін
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Шановні колеги, друзі!

Ми підійшли до 20-річчя нашої Компанії маючи за плечи-
ма позитивний досвід реалізації надскладних потужних про-
ектів, і він дозволяє нам впевнено дивитись у майбутнє.

Від моменту створення Енергоатома було добудовано і 
введено в експлуатацію два нових енергоблоки з реактора-
ми ВВЕР-1000, два гідроагрегати гідроакумулюючої електро-
станції, створено національну систему підготовки кадрів для 
АЕС і мережу навчально -тренувальних центрів з підготовки 
персоналу, на всіх діючих АЕС уведено в експлуатацію по-
вномасштабні тренажери, вирішено проблеми поводження 
з радіоактивними відходами, введено в експлуатацію при-
станційне сховище відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) 
на ЗАЕС, і розпочато підготовку до спорудження централізо-
ваного сховища ВЯП з трьох інших АЕС, створено єдину сис-
тему науково -технічної підтримки експлуатації АЕС і власну 
промислову базу для забезпечення АЕС матеріалами, облад-
нанням та послугами. Нами створено державну систему аварійного реагування 
i сповіщення про аварії, впроваджені АСКРО в зонах спостереження АЕС. Розпо-
чата модернізація фізичного захисту АЕС за найсучаснішими технологіями.

Серед успішних проектів Енергоатома слід особливо відзначити спільний з 
американсько-японською компанією Westinghouse проект «Кваліфікація ядер-
ного палива для України», реалізація якого стала надзвичайно вагомим внеском 
у зміцнення енергетичної незалежності України.

Ще з одним нашим американським партнером – компанією Holtec 
International продовжується реалізація проекту з будівництва Централізованого 
сховища відпрацьованого ядерного палива. Цей проект також має на меті зміц-
нення безпеки вітчизняного енергетичного сектору.

Для реалізації нашого європейського вектору розвитку, для залучення нових 
партнерів у 2014 році Енергоатом відкрив у Брюсселі своє представництво.

Атомна генерація потребує розвитку в нових ринкових умовах. Стратегічною 
метою України є імплементація Угоди про асоціацію з Євросоюзом та інтегра-
ція ОЕС України до Європейської мережі ENTSO-E. На порядку денному стоять 
реформування ринку електроенергії, модернізація електроенергетичної інфра-
структури, імплементація Третього енергетичного пакету ЄС, добудова третього і 
четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.
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Усім цим цілям органічно відповідає ще один наш проект із влучною назвою 
«Енергетичний міст «Україна – ЄС».

Сьогодні ми працюємо над продовженням термінів експлуатації енергоблоків 
АЕС, їхня відповідність усім вимогам до безпеки є головною умовою для отри-
мання від Держатомрегулювання дозволу на роботу у понадпроектний термін. 

Безпека українських АЕС після Чорнобиля була підтверджена позитивними ви-
сновками безпрецедентної комплексної перевірки безпеки. Шість років тому в 
нашій державі вперше у світі в рамках спільного проекту Україна–ЄК–МАГАТЕ 
проведено унікальну за масштабами виконаних робіт комплексну оцінку безпе-
ки всіх українських енергоблоків. На кожному з 15-ти діючих енергоблоків про-
ведена оцінка стану безпеки на основі самооцінки і незалежної перевірки.

В жодній іншій галузі персональна відповідальність кожного за долю спільної 
справи не має такої величезної ваги, як в атомній енергетиці. Для нас безпека 
експлуатації атомних енергоблоків набула майже сакрального сенсу, адже це в 
першу чергу безпека та спокій наших рідних. Переконаний, ми зробимо все, 
що від нас залежить, для забезпечення надійного та безпечного функціонування 
українських АЕС.

Разом із тим, виконанню окремих наших завдань завадили як об’єктивні, так і 
штучно створені перешкоди. І якщо перші потребують від нас ретельного аналізу 
та пошуку ефективних рішень, то на подолання других нам, на жаль, доводилось 
витрачати час та зусилля, на які вони не заслуговували. Адже саме їхнє виник-
нення мало б бути унеможливлене за умови належного функціонування держав-
них інституцій. Прикладом такої штучної проблеми стало блокування рахунків 
Енергоатома у першому півріччі поточного року за сумнівним позовом нікому 
не відомої компанії. Тим не менш, навіть цей негативний досвід став приводом 
для демонстрації колективами відокремлених підрозділів Енергоатома своєї со-
лідарності у відстоюванні інтересів галузі. Єдність, з якою атомники зустрічають 
будь-який виклик, може і повинна бути прикладом для всіх українців на склад-
ному шляху до перетворення нашої країни на заможну та насправді незалежну 
державу.

Бажаю всім міцного здоров’я, миру та відчуття задоволення від того, що ми 
робимо!

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський
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Дорогі друзі, любі читачі, шановні автори!

Цей номер для нас особливий. Адже сьогодні особливе свято – нашій Компа-
нії виповнилось 20 років. Майже 15 з яких ми знайомимо Вас з подіями в НАЕК 
«Енергоатом» на сторінках нашого журналу. 

Щоразу, обговорюючи зміст наступного номеру, ми намагаємося зацікавити 
усіх читачів – у Компанії і поза нею, наших партнерів і друзів. І, звичайно, наших 
опонентів.

Але не сьогодні. Цей номер присвячений тільки нам, кожному співробітнику 
35-тисячного колектива НАЕК «Енергоатом». Всі матеріали нашого журналу – без 
жодних виключень –  для нас і про нас. Починаючи з обкладинки, для якої ми ще 
влітку провели фотоконкурс «Обличчя Енергоатома». Адже наша Компанія – це в 
першу чергу Ви, любі читачі. Ми, співробітники Енергоатома. Кожен з нас.

Нам є чим пишатися. Є про кого згадати. Є про що мріяти. Є що побажати 
один одному. Всім цим Ви з нами сьогодні ділитеся на сторінках «Енергоатома 
України».

Дякуємо Вам! Зі святом, наша Компанія! Зі святом, дорогі наші читачі!

Журнал «ЕНЕРГОАТОМ УКРАЇНИ»
№2 (43) жовтень 2016 р. 
видається з 2002 року
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Володимире Костянтиновичу, розкажіть, 
будь ласка, коли виникла ідея створення НАЕК 
«Енергоатом». Якими були основні перед-
умови для створення Компанії, і як керівники 
АЕС поставилися до появи централізованого 
о ператора?

Після розпаду Радянського Союзу в Україні за-
лишилося багато підприємств Міністерства атом-
ної промисловості та енергетики СРСР, серед них 
уранодобувне Державне підприємство «Східний 

гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК), п’ять 
атомних електростанцій (останній працюючий 
блок ЧАЕС був виведений з експлуатації у 2000 
році), заводи з виробництва спеціальних хіміч-
них реагентів у Дніпропетровську. В перші роки 
незалежності урядом України було організовано 
кілька нарад з керівниками цих підприємств, на 
яких обговорювалися перспективи розвитку ядер-
но-енергетичної галузі. У нас, атомників, не було 
жодних сумнівів у тому, що всі підприємства га-
лузі повинні бути зібрані воєдино під державним 

ВОЛОДИМИР БРОННІКОВ: 
«СТРАТЕГІЧНОЮ МЕТОЮ НАШОЇ 
ДЕРЖАВИ МАЄ СТАТИ ВВЕДЕННЯ 
В ДІЮ СВОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ЕНЕРГЕТИЧНОГО БЛОКУ НА АЕС»

Про те, як будувалася вертикаль управління 
ядерно-енергетичною галуззю України в 
перші роки незалежності, про проблеми 
і перспективи атомної енергетики та її 
стратегічні завдання в своєму інтерв’ю 
розповідає почесний президент 
Українського ядерного товариства 
Володимир Бронніков.
З 1986-го по 1996-й роки В. Бронніков 
обіймав посаду генерального директора 
Запорізької АЕС, у 2000-му році виконував 
обов’язки президента НАЕК «Енергоатом». 
Був депутатом 4 та 5 скликань Верховної 

Ради України. Нагороджений Почесним Знаком Президента 
України і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
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управлінням і, звичайно ж, мало бути організова-
не державне регулювання ядерної галузі.

Але на той час нормативно-правова база на-
шої держави тільки формувалася, і Кабмін ніяк не 
міг вибрати оптимальну форму об’єднання. Злит-
тя відразу в одну юридичну особу, яким зараз є 
НАЕК «Енергоатом», вимагало створення керуючої 
надбудови. Першим рішенням стало створення 
концерну «Укренергоатом», але вже на початку 
1990-х державна нормативно-законодавча база 
стрімко змінилася, з’явилося нове податкове за-
конодавство, і ефективне управління фінансовими 
ресурсами в рамках концерну стало неможливим. 
В результаті уряд вирішив створити Державний 
комітет України по використанню ядерної енергії   
Держкоматом, якому було доручено здійснюва-
ти державне регулювання ядерної енергетики, а 
ведення господарської діяльності було передано 
юридичним особам – атомним станціям. АЕС отри-
мали ліцензії експлуатуючих організацій-операто-
рів своїх блоків, а Держкоматом почав працювати 
над інтегруванням української атомної енергетики 
в загальну економіку країни, налагоджувати її вза-
ємини з державою і регулятором.

Україна продовжувала розвиватися, почалося 
реформування Енергоринку, руйнувалися старі 
схеми взаємодії, створювалися підприємства по 
генерації електроенергії, з’явилися окремі підпри-
ємства по розподілу електроенергії. Наступним 
етапом стала поява державного підприємства 
«Енергоринок». Було очевидно, що потрібен єди-
ний орган, який би керував роботою і організову-
вав економіку всіх атомних станцій. В результаті, 
уряд прийняв рішення про створення Національ-
ної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоа-
том» у тому вигляді, в якому вона існує зараз, і з 
функціями, які виконує зараз.

Формування Енергоатома було дуже непростим 
процесом – Компанія створювалася в Києві, а фа-
хівці були розкидані по майданчиках АЕС по всій 
Україні. У столиці були фахівці академічного, на-
вчального профілю (це і КПІ, і НАНУ), а фахівців з 
будівництва атомних блоків та організації експлу-
атації атомних станцій у Києві не було. Компанія 
була створена в 1996 році, але тільки через 8 ро-
ків у 2004-му році Регулятор визнав, що компанія 
має в своєму розпорядженні достатньо кваліфіко-
ваних кадрів і налагоджену систему управління, і 

видав Енергоатому ліцензію компанії-оператора 
усіх діючих АЕС України.

На Ваш погляд людини, яка разом з Компа-
нією пройшла ці 20 років, – які події в історії 
Енерго атома дали найсильніший поштовх роз-
витку і галузі, і Компанії?

Перше – це, звичайно ж, отримання ліцензії 
оператора АЕС Енергоатомом у 2004-му році, піс-
ля якого Компанія стала єдиним монолітом.

Друге – Компанія змогла перерозподілити ре-
сурси таким чином, що стало можливим добудува-
ти і запустити 2-й блок Хмельницької та 4-й блок 
Рівненської АЕС. Це досягнення, яким Україна 
може пишатися.

Третє – Компанія запустила в експлуатацію 
стаціонарне сховище відпрацьованого ядерного 
палива (ССВЯП) на Запорізькій АЕС. Це дуже ве-
лике досягнення, яке продемонструвало здатність 
і незалежність нашої атомної енергетики, і зо-
крема ЗАЕС, від можливих проблем, пов’язаних 
з транспортуванням та передачею палива на збе-
рігання Росії. А проблеми можуть бути найрізно-
манітнішими, тут і чисто транспортні питання, адже 
перевезення радіоактивних матеріалів пов’язане 
з певними ризиками. І, звичайно ж, усім відомо, 
що Україна зобов’язана прийняти на зберігання 
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перероблене в Росії паливо. Тобто все, що ми від-
правляємо в РФ врешті-решт повернеться до нас, 
і саме Україна зобов’язана забезпечити належні 
умови зберігання переробленого ВЯП.

Хочу відзначити ефективну політику Енерго-
атома в сфері підготовки висококваліфікованих 
кадрів. Компанія створила і розвиває навчаль-
но-тренувальні центри для експлуатаційного і 
оперативного персоналу на кожній АЕС, завершує 
будівництво Національного навчального центру на 
ЗАЕС для ремонтного персоналу. Ми впевнені, що 
кожен школяр або ж випускник технікуму чи учи-
лища, який прийшов до нас на станцію і пройшов 
школу підготовки, стане кваліфікованим дисциплі-
нованим робітником, котрий знатиме і розумітиме 
свою відповідальність за безпеку атомної станції.

Найголовніше досягнення Енергоатому за весь 
час нашого існування, та й за весь час незалеж-
ності України, полягає в тому, що у нас не було 
жодного радіаційного інциденту, жодної події, яка 
відображала б низький рівень ядерної безпеки. 
Після всіх перевірок з боку Державної інспекції 
ядерного регулювання України (Держатомрегу-
лювання), і перевірок, проведених фахівцями 

МАГАТЕ і Всесвітньої асоціації операторів атомних 
електростанцій (ВАО АЕС), ми довели, що безпека 
наших блоків   на світовому рівні. Це означає, що і 
персонал, і, як ми говоримо, «залізо» відповідають 
цьому рівню. І нормативна база відповідає, і орга-
нізація управління якістю, і багато інших процесів. 
Українські АЕС – об’єкти світового рівня безпеки 
і надійності. У всьому світі до нас повна довіра і 
повага.

За рахунок яких інновацій, в тому числі і тех-
нологічних, вдалося досягти ефективного управ-
ління і світового рівня безпеки українських АЕС?

Кожен з наших блоків на момент пуску відпо-
відав усім радянським і світовим нормам безпеки. 
Вони відповідали вимогам безпеки АЕС і після пе-
реосмислення певних подій та поглиблення розу-
міння безпеки, в тому числі і після чорнобильської 
і фукусімської аварій, коли змінювалися правила і 
посилювалися підходи до забезпечення безпеки. І 
ми розробляли всі ці заходи, підвищували надій-
ність обладнання, якість управління персоналом, 
якість самого персоналу, створюючи навчаль-
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но-тренувальні центри, відпрацьовуючи методи 
управління можливими позаштатними ситуаціями.

Повертаючись до досягнень, слід зазначи-
ти, що значним досягненням було те, що атомні 
станції імплементували в свою діяльність друго-
го постачальника ядерного палива – компанію 
Westinghouse. Європейською вимогою для кожної 
атомної станції є необхідність отримувати не мен-
ше 20 % палива від іншого постачальника, щоб 
через можливі інциденти з монополістом не ство-
рювалися проблеми для АЕС.

Але найголовніше, що ми, будучи вихідцями з 
країни, чия велика частина науки й інженерії за-
лишилася в Росії, самі розібралися з проблемами, 
які у нас можуть виникнути, і зараз крок за кроком 
впроваджуємо паливо від нового постачальника 
на наших енергоблоках. Далі почнеться комер-
ція   вибір, яке паливо вигідніше. А в інженерному 
плані ми це завдання вирішили. І зараз це паливо 
працює на двох атомних станціях, очевидно, що 
буде і на інших. 

Звичайно, це спричинило низку проблем, але 
це нормально, і ми повинні їх вирішувати. В першу 
чергу   це створення Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) для 
інших АЕС. І друге – на державному рівні потрібно 
прийняти рішення про подальшу долю цього пали-
ва. Ми його будемо тільки зберігати, чи нам по-
трібно буде збудувати свій замкнений ядерно-па-
ливний цикл. Тобто, або ми підемо шляхом Англії, 
Франції, Японії та Китаю, здійснюючи переробку 
і вторинне використання такого палива в спеці-
альних реакторах, або ж ми підемо шляхом США 
і назвемо відпрацьоване паливо радіоактивними 
відходами, здійснюючи їхнє поховання в геологіч-
них могильниках таким чином, щоб вони не ство-
рювали проблем майбутнім поколінням у наступні 
десятки тисяч років.

Яким Ви бачите місце Енергоатома, як одно-
го з головних виробників електроенергії, в роз-
витку української економіки?

Я багато разів заявляв, що державна енергія, 
яка вдвічі дешевша, субсидує енергію приватних 
компаній (які виробляють теплову енергію). Щось 
вони витрачають на компенсацію витрат, а щось   
на те розкішне життя, яке самі собі організува-
ли. Ситуацію потрібно міняти. Хоча б на прикладі 
Польщі: як тільки державна електростанція з яки-

хось причин одержує більш високий економічний 
показник, то вони ці кошти вилучають і можуть 
передати в приватну електроенергетику, але на 
умовах продажу акцій або виконання певної ро-
боти. Державне регулювання електроенергетики 
необхідно будувати так, щоб ренту передавати 
тій же енергетиці як субвенції держави на пово-
ротній основі для модернізації застарілої техніки, 
створення сучасної електроенергетики. І тоді б ми 
мали кошти на розвиток. Але ні держава, ні окремі 
особи цього поки що не сприймають.

У нас мережі залишаються в такому ж поганому 
стані, як і десятки років тому, розподіл електрое-
нергії також, приєднання до мереж невимовно до-
роге, коефіцієнт корисної дії (ККД) електростанцій 
залишився на рівні 1970-х років, коли вони роз-
роблялися. Хоча весь світ уже вдвічі збільшив ККД.

При цьому атомна енергетика показала, що вона 
готова і далі тягнути свій віз. Вона продовжила вже 
ресурс 6-х блоків (2-х блоків на 20 років, і 4-х – на 
10 років). У ці блоки було вкладено стільки, що вони 
стали набагато безпечнішими і надійнішими, ніж на 
момент введення в експлуатацію 30 років тому. Але 
кошти на власний розвиток галузь не накопичила. 
Скільки б не говорили, що ми запустимо третій і 
четвертий енергоблоки на Хмельницькій АЕС – ми 
їх навряд чи запустимо. Немає у нас ресурсів, не-
має у нас інвестора. Навіть технічно ми вже забули, 
що таке Хмельницький третій і четвертий блоки. Ми 
забули про технічний стан споруд, а щоб ці знання 
відновити і добудувати блоки – необхідно провести 
море дослідницької роботи. З іншого боку, знести їх 
бульдозером, як це починали робити болгари, ви-
трачати на це додаткові гроші – немає сенсу.

Яка найбільша проблема Компанії на даний 
момент?

Відсутність реальної державної політики, дер-
жавної волі.

В середині 1960-х було не найбагатше і не най-
заможніше життя, були проблеми в селах, були 
проблеми з харчуванням, але країна напружила-
ся, щоб ми освоювали атомну енергетику, космос, 
і всі ресурси були на цьому сконцентровані. Була 
державна воля, і зараз Україна багато в чому ще 
живе тим, що ми створили за ті роки. Нового в час-
тині великої промисловості ми нічого не створили. 
Хмельницької другий і Рівненський четвертий бло-
ки – цього, безумовно, дуже мало.
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Чи можна це вважати загрозою для розвитку 
атомної енергетики як такої?

Це загроза. Ми вже без електроенергетики 
жити не можемо. Це частина нашого середовища 
проживання. Водночас в Україні атомна енергети-
ка не розвивається, вона вже пішла на друге коло 
свого використання. Адже особливість атомної 
енергетики, яка пройшла ядерні аварії, полягає 
в тому, що вона знаходиться під контролем світо-
вої спільноти. На тепловій електростанції може хоч 
щоп’ятниці рватися котел – зупинили, відключили, 
відремонтували – на світовому рівні цього ніхто 
не контролює. А нас контролюють. Ось я зараз, в 
тому числі і представник світового контролю рівня 
культури безпеки атомної енергетики. Тому атомну 
енергетику нам не дадуть покинути напризволяще, 

адже у нас є майбутні покоління. Теплова енер-
гетика 1970-х років валитися – блоки постійно в 
аварійних ремонтах.

Енергоатом зробив все, що було йому під силу. 
До компанії немає жодних претензій щодо куль-
тури експлуатації, щодо надійності, щодо уміння 
персоналу і керівництва виручати в критичний мо-
мент. Але інвестиційний потенціал, фінансові мож-
ливості компанії були вимиті. Зараз їх уже немає. 
Вистачає грошей тільки на те, щоб продовжити 
ресурс працюючих блоків і відповідати рівню без-
пеки, необхідному на сьогоднішній день.

Китай, Індія, Індонезія продовжують будувати 
атомні блоки. І потрібно постійно підвищувати ви-
моги до безпеки, щоб не підвищилася аварійність. 
Тому зараз все залежить від держави. Компанії 
потрібен інвестиційний потенціал, тому що атом-
на енергетика повинна жити на 20 років вперед. 
Якщо ми не живемо на 20 років вперед, значить 
ми створюємо проблеми і собі, і нашим дітям. Ми 
зобов’язані накопичувати кошти хоча б до 2030 
року, щоб не створити реальної загрози.

Якою Ви бачите стратегію розвитку ядерної 
енергетики в Україні?

Коли ми говоримо «стратегія», то ми уявляємо 
собі щось велике, світле і чисте. Але це послідов-
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на і цілеспрямована сукупність тактичних кроків. 
Тактика наших дій має ставити на меті розроб-
ку атомного блоку, який повинен базуватися на 
власній промисловості, на власній економіці. У 
нас така можливість є. Для цього потрібно вклас-
ти гроші в інженерію, в науку і промисловість. І 
створювати свій український блок. Не купувати зі 
сторони, а створювати свій, утворивши навколо 
цього режим найбільшого сприяння для створен-
ня і відновлення всієї необхідної інженерної та 
науково-технічної інфраструктури, поки вона ще 
остаточно не зруйнована. Розробки для цієї спра-
ви були і є. Так, у нас не залишилося ніяких відно-
син з Росією, як було в минулому. Але ми можемо 
адаптувати під наші потреби і можливості ті про-
екти, які вже були розроблені, які здатні підняти 
нашу промисловість.

Друге, що потрібно, – це щоб люди, які не ма-
ють відношення до атомної енергетики, повірили 
нам, що ми не створюємо проблем для майбутніх 
поколінь. Треба показати, що у нас вирішені про-
блеми радіоактивних відходів та відпрацьованого 
ядерного палива. Зараз всі атомні станції квалі-
фіковані, чисті, безпечні, але складують вони ці 
радіо активні відходи «під себе». А їх необхідно 
зберігати 300 років. Атомні станції 300 років їх 
зберігати явно не будуть. Тому держава повинна 
вирішити, в якому вигляді вона забере ці радіо-
активні відходи. Не просто говорити: «Ми ство-
римо ядерну бомбу, збагачення налагодимо». Це 
говорять люди, які нічого не розуміють в реаліях 
світової і національної атомної енергетики. Ми 
повинні сконцентруватися або на самостійному 
створенні національного енергетичного блоку, 
або в кооперації з кимось. Але в кооперації нас 
мало хто чекає. Від французів ми відстали. У них 
інша програма із забезпечення атомною енер-
гією Євросоюзу. Американці змогли розвинути і 
продати японцям Westinghouse. Східна Європа і 
Китай розвиваються, але до нашого рівня розу-
міння атомної енергетики вони ще не доросли. 
Тому наші кроки повинні бути спрямовані на збе-
реження того, що є, на розвиток інфраструктури 
і технологій атомної енергетики, на її підтримку і 
модернізацію, на розвиток науки і промисловості. 
Але має бути і конкретна стратегічна мета: ми по-
винні знати, що, скажімо, в 2030 році введемо у 
дію свій український енергетичний блок.
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Шановні колеги!

Кожен з нас замислювався над тим, що чекає на нашу Компа-
нію і загалом на атомну генерацію у майбутньому. Футурологія, 
на відміну від повсякденної роботи атомника, річ украй умовна, 
проте святковий настрій налаштовує на сміливі екстраполяції на-
ших мрій.

Сьогодні ми маємо право пишатись тим, що за час існування 
Енергоатома генеруючі потужності діючих українських АЕС було 
збільшено на 2 тисячі мегават. В наших планах не лише добудо-
ва двох енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції, не 

лише продовження термінів експлуатації енергоблоків наших АЕС. Вже сьогодні 
ми вивчаємо нові реакторні технології для будівництва і заміщуючих, і додатко-
вих потужностей – для нарощення атомного потенціалу.

І це не лише святкове побажання. Саме в атомній галузі бажання співпада-
ють з можливостями держави, адже Україна має все необхідне для будівництва 
власних АЕС. Передусім – потужний науково-технічний потенціал. Українські тур-
біни, системи контролю та управління, електротехнічне обладнання впевнено 
тримають першість як з точки зору технологій та якості, так і за економічними 
показниками.

Створивши унікальну за рівнем оснащеності систему підготовки персоналу 
для атомних станцій, Енергоатом заклав міцне підґрунтя для майбутнього роз-
витку галузі. В нашій справі кадри дійсно вирішують все, тому дуже хочу, щоб у 

майбутньому Енергоатом не лише готував найкращих фахівців у 
сфері атомної енергетики, але й був для них найкращім місцем 
роботи – Компанією, працювати та навчатись в якій прагнули б 
атомники з усього світу.

Вірю, що завдяки цьому потенціалу вже в недалекому майбут-
ньому українські атомники розглядатимуть такі амбітні проекти як 
будівництво нових блоків українських АЕС вітчизняного дизайну.

Нам треба навчитись з оптимізмом дивитись у довгострокову 
перспективу. За атомною енергетикою майбутнє! 

Зі святом!

Перший віце-президент – 
технічний директор 
НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков
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Дорогі друзі, шановні колеги-енергетики!

З особливою теплотою і сердечністю поздоровляю Вас із юві-
леєм – 20-річчям створення!

НАЕК «Енергоатом» – одна із провідних компаній з виробництва 
електроенергії в  Україні, яка отримала визнання на вітчизняному 
та міжнародному рівнях.

Ваше підприємство є одним з наймогутніших суб’єктів господа-
рювання в Україні, здатним проводити ефективну економічну по-
літику в ринкових умовах.

Впровадження програмного забезпечення та комп’ютерного об-
ладнання на всіх АЕС України та у Кризовому центрі, а також про-
ведення навчання усіх користувачів системи РОДОС має перспек-
тиви змінити статус Компанії з національного на міжнародний.

НАЕК «Енергоатом» по праву називають лабораторією технічного 
прогресу в енергетиці. Тут народжується і упроваджується все нове, передове. 
Прикладом є продовження терміну експлуатації енергоблоків, що забезпечило 
щорічне збільшення виробництва доступної та екологічно чистої електроенергії.

Реконструкція відкритої розподільчої споруди (ВРС-750 кВ) Рівненської АЕС із 
забезпеченням перетоку потужностей Рівненської АЕС до дефіцитного Централь-
ного регіону України – Київська, Черкаська, Житомирська, Чернігівська області 
та місто Київ.

Колектив НАЕК «Енергоатом» завжди був і є передовим загоном енергетики 
нашої країни. Постійний розвиток соціально-побутової сфери, функціонування 
лікувально-оздоровчих комплексів дають можливість Компанії піклуватися про 
пенсіонерів – ветеранів енергетики, надаючи їм усіляку допомогу і підтримку.

Дорогі ювіляри, Ви гідно продовжуєте започатковані традиції, збагачуєте енер-
гетику новими звершеннями на ниві розвитку паливно-енергетичного комплек-
су України!

Дозвольте висловити всім Вам слова вдячності за сумлінну працю, виробничі 
досягнення, стійкість та патріотизм!

За роки діяльності Ви засвідчили свій високий фаховий рівень, 
відповідальність та відданість обраній справі. Бажаю Вам, дорогі 
енергетики, нових трудових звершень, стабільних буднів, впевне-
ності у своїх завтрашніх планах.

Міцного здоров’я, добра Вам і Вашим родинам на благо нашої 
енергетики, на благо народу України. Миру і злагоди Вам!

Герой України С. І. Поташник
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ВОЛОДИМИР КОРОВКІН:  
«НЕ МОЖНА РУБАТИ ГІЛКУ, НА ЯКІЙ 
«СИДИТЬ» ЕКОНОМІКА КРАЇНИ»

На дверях кабінету Володимира 
Коровкіна у Палаці культури 
Рівненської АЕС табличка: «Технічний 
експерт з атомної енергетики 
та промисловості». Серед усього 
сонму відомих і новоявлених експертів 
він – безумовний авторитет. Володимир 
Олександрович – один із тих, хто 
стояв біля витоків української атомної 
енергетики, і, незважаючи на поважний 
вік, ще й досі залишається активним 
у цій сфері – є заступником 
голови Громадської ради при 
Міненерговугілля, очолює комісію 
з ядерного комплексу.
У 1996 році, коли було створено 

Національну атомну енергогенеруючу компанію «Енергоатом», 
Володимир Коровкін незмінно очолював Рівненську АЕС 
уже протягом 23 років. Тому, фактично, він став одним 
із ініціаторів створення Енергоатома, а з 2002 по 2005 роки 
був віце-президентом НАЕК з капітального будівництва. 
За безпосередньої участі В. Коровкіна було реалізовано 
на той час наймасштабніший проект не лише в Компанії, 
а й в українській енергетиці – добудовано та введено 
в експлуатацію енергоблоки-мільйонники РАЕС-4 та ХАЕС-2.
Тема нашого інтерв’ю – 20-річчя Енергоатома. Однак 
обмежитися рамками однієї теми, розмовляючи з Володимиром 
Олександровичем, важко. У нього живе мовлення, щедро 
приправлене метафорами й деталями. «Ну, що ви хочете 
почути?», – запитує мій співрозмовник, поки помічниця готує чай. 
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Пропоную почати спочатку: як створювався 
Енергоатом, якими мотивами це було продикто-
вано, звідки йшла ініціатива?

– Звичайно, наміри були благі, – каже В. Ко-
ровкін. – Мета була виправдана – єдина технічна 
політика усіх атомних станцій, закупівля і достав-
ка палива, дороговартісних деталей; системне 
впровадження інновацій; уніфікований підхід до 
вирішення найважливіших питань, наприклад, 
поводження з відпрацьованим ядерним паливом 
чи продовження ресурсу енергоблоків; політика 
розвитку, програма модернізації та інше. Це ті 
позитивні моменти, які підштовхнули нас до ство-
рення Компанії. 

За словами Володимира Олександровича, 
процес створення Енергоатома зайняв менше, 
ніж півроку. На початку літа було піднято питан-
ня, а вже у жовтні втілено ідею в життя. Ініціати-
ва об’єднатися йшла не стільки від директорів, 
скільки згори.

– Але ми вважали, що вона правильна, – про-
довжує Володимир Олександрович. – Хоча, як і у 
кожній справі, тут є як позитивні, так і негативні 
сторони. Одним із таких негативів була «чехар-
да» з президентами Компанії, часто приходили 
люди далекі від атомної енергетики. Очолювати 
таке підприємство, без сумніву, повинен, спеці-
аліст-атомник. Крім того, певні кланові системи 
дуже скоро почали вважати, що Компанія – «дійна 
корова», на якій можна добре нагріти руки. На 
жаль, подібні тенденції є і сьогодні. Взяти хоча б, 
до прикладу, низький тариф, який навіть не по-
криває наших затрат. Таке враження, що ті, хто 
там, нагорі, не розуміють, що рубають гілку, на 
якій «сидить» економіка країни. У нас до цієї пори 
немає чіткої і конкретної програми розширення 
станцій. Багато говориться про сховище радіоак-
тивних відходів, але й досі не розпочато його бу-
дівництво і т.д. і т.п. За рахунок атомних станцій 
дотується теплова генерація. У всьому світі атом-
на енергетика дешевша десь на 15-20 %, але ж 
не в два-три рази, як у нас. Такого більше ніде 
немає і бути не може. Компанія фактично живе 
на кредитах.

Маємо розвивати вітчизняну атомну про-
мисловість, вкладати гроші в шахти, у первинне 
збагачення урану. У нас є Жовті Води, але ми ви-
робляємо тільки 30 % сировини, решту купуємо, 
наприклад, у Австралії.
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Ще одна проблема – одностороннє накопи-
чення боргів, які тягнуться ще з 1990-х. І це при 
тому, що сьогодні енергоринок заборгував Ком-
панії близько 10 мільярдів гривень. Це дає шанс 
з’являтися всіляким недобросовісним фірмочкам 
і вимагати повернення сумнівних боргів. Зовсім 
свіжа історія з «Укрелектроватом»: «вигулькнула» 
маленька нікому не відома фірма, – і рахунки ве-
личезного Енергоатома півроку арештовані. Але 
це проблема не Компанії, а системи, яка утвори-
лася в державі. Однак, я все-таки думаю, що ці 
негативи, які накопичилися, вирішаться позитив-
но.

– А як ви ставитеся до процесу корпоратиза-
ції Енергоатома? 

– Я «за» корпоратизацію. Але яку? Це має 
бути корпоратизація за типом Електромережі де 
Франс або Росатома, які у своїх руках сконцен-
трували виробників обладнання, запчастин, сис-
тем обслуговування; наукові інститути; видобуток 
урану, його первинну обробку; проектні організа-
ції і таке інше. Ось це корпорація, і з нею будуть 
рахуватися.

Коли створювали Енергоатом, про корпора-
цію було рано думати. Тоді взагалі спостерігався 
«парад суверенітетів». Кожен хотів бути «царком у 
своєму селі». Замість того, щоб об’єднатися, роз-
дробилися. Коли розвалився Союз, я почав при-
єднувати будівництво, вентиляцію, наладку, ізо-
ляцію. І це себе виправдало. Так само, як і свого 
часу створення Компанії.

Питання корпоратизації, думаю, нікуди не 
дінеться. Лише боюся, як би це не призвело до 
того, що в межах огорожі буде атомна станція, 
а решта – самі по собі: ремонтники, транспорт-
ники, соцкультпобут. Я поки ніде не бачив, що ці 
підрозділи будуть включені в корпоратизацію, і 
що будуть залучатися інші організації, пов’язані 
з атомною промисловістю. Потрібне комплексне 
вирішення цих питань, – ось це і буде справжня 
корпоратизація.

  Володимире Олександровичу, свого часу 
ви були віце-президентом Енергоатома з капі-
тального будівництва. Під вашим керівництвом 
здійснювалась добудова ХАЕС-2 та РАЕС-4. Це 
були, мабуть, на той час найбільш масштабні 
проекти? Яким чином вдалося їх реалізувати?

– Почну, мабуть, з того часу, коли я ще був 
директором Рівненської АЕС, Недашковський 

Юрій Олександрович – директором Хмельниць-
кої, а Тимошенко Юлія Володимирівна – віце-
прем’єром. Зібрала вона нас і питає: «Яка ситу-
ація?». Кажу, що за рік з лишком блоки можна 
пустити. Вона запитує, що для цього потрібно. А я 
кажу – два з половиною мільйони гривень щодня, 
і через рік з лишком ми вам на блюдечку підне-
семо блок. Те ж саме і з Хмельницьким другим. 
Вона оперативно зібрала нараду, і поки я повер-
нувся на станцію, гроші вже були на рахунку. Тоді 
одразу ж усе закрутилося і піднялося.

А потім прийшов Тулуб. Як я не хотів іти віце-
президентом! Але він мені практично не залишив 
вибору. Отже, у серпні взяв мене віце-президен-
том, а у вересні – закрив фінансування обох бло-
ків. Тоді усе покотилося вниз. Це тривало рівно 
рік. Росія пропонувала кредит у 500 мільйонів 
доларів. Його вже й Верховна Рада прийняла, 
але Тулубу він чимось не сподобався. Домови-
лися шукати 500 мільйонів за рахунок внутріш-
ніх ресурсів. Він мені каже: «Давай, ходи. Нічого 
байдики бити». Я й пішов – спочатку в Нацбанк. 
Головою тоді був Тігіпко. Я до нього і кажу: так 
і так. А він мені: «Я не маю часу цим займатися. 
Йдіть до Арсенія». Яценюк був його заступником. 
Він зібрав банкірів, ми доповіли про ситуацію і 
500 мільйонів нам таки виділили. Тепер потріб-
но було вирішити, хто буде будувати. У цей час, 
а була середина 2003 року, уже почалася «тен-
дерна лихоманка». Я погортав папери. Дивлюся, 
якщо є рішення Кабінету Міністрів щодо забудов-
ника, налагоджувальника та іншого, то тендери 
проводити не потрібно. З цим і пішов до Мінеко-
номіки. А там мені: «Тендер, пане». Я їм на це: 
«Відміняйте рішення Кабінету Міністрів». Вони 
пом’ялися-пом’ялися, але підписали. Така ж іс-
торія у Мінфіні та інших інстанціях. Так я відкрив 
фінансування. Тулуб у цей час був десь у закор-
донному відрядженні. Дзвонить мені: «Ну, як?». 
«Усе, – кажу, – Сергію Борисовичу, фінансування 
відкрите, я вже плачу». «Як платиш?». «Отак, пла-
чу!». «Припини це, я буду сам дивитися платіжки». 
«Справа ваша, але фінансування відкрите».

Ось така історія. Одразу, звичайно, будів-
ництво розгорнулося. На позитивний результат 
вплинуло і те, що я особисто знав керівників 
основних заводів-виробників, був з ними у друж-
ніх стосунках. Тому не соромлюся сказати, що 
чимало вдалося реалізувати завдяки авторитету, 
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який тоді у мене був. Я особисто із керівником 
Атомкомплекту Швецовим їздив у Гідропрес, на 
Іжору. Там заручився підтримкою друзів. Якби 
не це, Хмельницького другого до кінця 2004-го 
року точно не було б, адже вони не мали навіть 
зразків-свідків. А так, ХАЕС-2 ще раніше за РАЕС-
4 пустили. 

Хороша команда була зібрана. Дуже допоміг 
Панащенко Микола Сергійович. Він був керівни-
ком усіх фізекспериментів на обох блоках, разом 
з колегами у найкоротші терміни організував ро-
боти без шкоди для безпеки. Треба віддати на-
лежне і українським налагоджувальникам («Ра-
дій», «Імпульс»), будівельникам і монтажникам. 
Ну і працівникам атомних станцій. Я, як пред-
ставник Компанії, вів оперативки на РАЕС разом 
з генеральним директором Фрідманом. Ми з Ми-
колою Абрамовичем у цій частині співпрацювали 
добре.

Те, що на той час уже було створено Енерго-
атом, також зіграло свою позитивну роль. Усі зу-
силля були спрямовані на ці два важливі об’єкти. 
І мабуть саме це дозволило нам практично в уні-
сон пустити два енергоблоки. 

– Володимире Олександровичу, яким Ви ба-
чите розвиток атомної енергетики у найближчі 
роки?

– Час дуже швидкоплинний. Потрібна чітка 
програма розвитку. Якщо цього не буде, то ми 
ризикуємо залишитися без атомних станцій. 
Звичайно, потрібно продовжувати ресурс діючих 
енергоблоків, обов’язково підвищувати їхню по-
тужність, розвивати паливну базу. В Україні є всі 
можливості для того, щоб збагачувати у себе не 
30 %, а 100 % урану.

І, безумовно, потрібна абсолютно чітка і кон-
кретна стратегія будівництва нових блоків, з чіт-
кими термінами, виконавцями, типами реакто-
рів, проектантами тощо.

Також необхідні розширення і корпоратиза-
ція, залучення до цієї сфери якомога більше ор-
ганізацій і підрозділів, створення нових робочих 
місць. Свого часу, саме те, що ми об’єдналися в 
одну компанію, допомогло нам вистояти. Якби 
були самі по собі, можливо, з нами розправились 
по одному, а з групою це зробити уже важче.

Іванна Ковб, Надія Тимофєєнко,  
РАЕС
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Про людей судять по ділах їхніх. Одні живуть роз-
мірено, спокійно, не викладаючись, залишаючи 
сили про запас, інші – вважають за краще жити, 
віддаючи всі свої сили й енергію іншим. До числа 
таких людей належить Володимир Павлович Фукс, 
людина, з ім’ям якої пов’язана історія будівництва, 
пуску і подальшої експлуатації Южно-Української 
АЕС, а також народження і процвітання міста Южно-
українськ. Тому, відзначаючи 20-річчя Компанії, ми 
не могли не згадати про особистість, яку по праву 
можна назвати людиною-епохою.

Вся трудова діяльність Володимира Фукса була 
пов’язана з енергетикою. Після закінчення інституту 
в 1952 році почав працювати інженером-електри-
ком на Сибірському хімічному комбінаті, а вже в 
1976-му році був призначений директором спору-
джуваної Южно-Української атомної станції, де про-
працював першим керівником АЕС майже 22 роки.

Всього через рік роботи на посаді директора 
станції Фукс зіткнувся з великою проблемою. У 1977 
році в Європі стався землетрус, сила поштовхів яко-
го в районі розташування Южно-Української АЕС до-
сягла 3 балів за шкалою Ріхтера. Проектувальники 
та енергетики не могли ризикувати, і в результаті в 
Москві було прийнято рішення про тимчасове при-
зупинення будівництва всіх атомних станцій. Але в 
такий складний для колективу будівельників період 
Володимир Фукс зумів переконати керівників Міне-
нерго СРСР у необхідності проведення додаткових 
сейсмічних досліджень майданчика будівництва, 
після виконання яких було прийнято рішення про 
продовження будівництва ЮУАЕС з урахуванням 
нових вимог по сейсмостійкості.

У 1997 році Южно-Українська АЕС була удостоє-
на міжнародної нагороди «За збереження і розви-
ток інтелектуально-кадрового потенціалу підприєм-
ства», у чому, безсумнівно, велика заслуга В. Фукса, 

а йому особисто – присуджена нагорода у вигляді 
кришталевого лицаря і золотого нагрудного знака 
«За мудрість і гнучкість політики управління». Він 
був нагороджений двома орденами Трудового Чер-
воного Прапора, орденом «Знак Пошани», орденом 
«За заслуги» (Україна) і Орденом Дружби (Росія). У 
1998 році южноукраїнці вибрали Володимира Пав-
ловича Фукса «Людиною року». А головною його 
нагородою були і залишаються любов та повага 
колишніх колег і городян. Своїми спогадами про ту 
самовіддачу, невичерпну енергію, мудрість і досвід, 
які були притаманні Володимиру Фуксу, ми попро-
сили поділитися ветерана атомної галузі, колиш-
нього начальника цеху радіаційної безпеки ЮУАЕС 
Юрія Павловича Рубана.

Така людина як Володимир Павлович Фукс вже 
навряд чи з’явиться на будівництві нових ядерних 
блоків. Це був Господар з великої літери. Він одягав 
фуфайку, гумові чоботи і ліз у підвали, в каналіза-
цію, сам контролював усі процеси. І не дай Боже по-
трапити йому на зуб. А на зуб потрапляли недбайли-
ві, ті, хто несумлінно ставилися до своїх обов’язків. 
Ще однією дуже важливою його рисою було те, що 
він ніколи не робив того, що хоче. Він робив лише 
те, що було потрібно. І завжди намагався вислухати 
думку фахівців, щоб зробити так, як необхідно.

Одного разу на станції сталася аварія, лопнув 
колектор парогенератора. Я тоді відповідав за раді-
аційну безпеку на станції. На щастя, в той момент я 
був на місці, мені подзвонили, сказали що «полізли» 
показники. Я скомандував відібрати проби і побіг 
до головного інженера Леоніда Миколайовича Кор-
чагіна доповісти, що необхідно зупиняти блок, тому 
що йде велике перетікання з першого контуру до 
другого. Він подзвонив у реакторний на щит, дізна-
тися про ситуацію, а там відповіли, що у них все нор-
мально, працює підживлення. Але ж підживлювальні 
насоси качають по сотні кубів на хвилину, тому я на-
полягав, що потрібно зупиняти блок. І ми пішли до 

ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ ФУКС – 
ЛЮДИНА, З ЯКОЮ  
ВІТАЄТЬСЯ ВСЕ МІСТО

2016-9_ukr__.indd   26 05.10.2016   8:33:00



червень-жовтень 2016

ВОНИ ТВОРИЛИ ІСТОРІЮ

27

Фукса. Той пригрозив мені кулаком зі словами: «Го-
ловою відповіси!». Я погодився, і тоді він подзвонив 
до Москви і сказав, що ми зупиняємо блок. Пізніше 
з’ясувалося, що дійсно лопнув колектор парогене-
ратора, і аварія загрожувала забрудненням на-
вколишнього середовища. І те, що він довіряв своїм 
фахівцям, я вважаю, одним із найважливіших факто-
рів, що визначають Керівника з великої літери.

Дуже важливим було те, що він завжди з повагою 
і розумінням ставився до людей. Його любили. Хто 
не любив – той боявся. Але поважали в місті його 
всі. Я вважаю, що його ім’ям варто було б назвати 
вулицю, оскільки більше, ніж він, для міста і станції 
не зробив ніхто.

Та й створення НАЕК «Енергоатом» теж було його 
дітищем. Всі доручення НАЕК надавалися з відома 
директорів станцій, і Володимир Павлович брав 
у цьому дуже активну участь. Рішення директорів 
станцій про створення НАЕК було правильним і сво-
єчасним. Воно було спрямоване на те, щоб полег-
шити роботу служб постачання станцій, щоб забез-
печити повноцінне замовлення і вивезення палива, 
та й у цілому роботу станцій.

До 20-річчя Компанії я хочу побажати керівни-
кам – мудрості, колегам – витривалості, терпіння і 
сумлінного ставлення до праці. Це те, що потрібно 
атомній енергетиці і всій Україні!

Олена Бондаренко, ЮУ АЕС
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Валентина Іполитовича Купного 
нове покоління в Енергоатомі знає 
мало. А старші колеги, згадуючи, 
незмінно кажуть одну фразу: «Спе-
ціаліст, керівник, якого немає чим 
дорікнути».

Молоді роки Валентин Іполи-
тович присвятив Білоярському 
реактору на швидких нейтронах, 
зрілість – об’єкту «Укриття» Чор-
нобильської АЕС. За 22 роки – з 

1963 по 1985 рр. пройшов усі кадрові сходинки 
до головного інженера Білоярської АЕС, де буду-
вав, уводив в експлуатацію і експлуатував пер-
ший реактор на швидких нейтронах. Як пишуть 
про нього самі білоярці, сприяв реалізації опти-
мальних схем, конструкторських, технічних та тех-
нологічних рішень на блоці № 3 Білоярської АЕС з 
реактором ШН-600. Планував пуск блоку з ураху-
ванням фактично виконаних робіт і необхідних ви-
пробувань у процесі пуску. Під його керівництвом 
розроблено технологію планування ремонтних 
робіт на блоці № 3.

На ВВЕР Валентин Купний відпрацював усьо-
го рік – директором Запорізької АЕС. На жаль, це 
був рік Чорнобильської аварії. Потім – знову Росія, 
знову швидкі нейтрони: челябінський хімкомбінат 
«Маяк», комбінат по випуску реакторів на швидких 
нейтронах. В кінці 1980-тих Купний повертається 
до України, і відразу в Чорнобиль: об’єкт «Укриття», 
Адміністрація зони відчуження, а наприкінці 1990-
тих – знову «Укриття», але вже першою особою.

Знаючи, пам’ятаючи і аналізуючи всю історію 
об’єкта «Укриття», розробки інженерних і прийнят-
тя економічних рішень, Валентин Іполитович дуже 
чітко сьогодні бачить картину загроз та ризиків і 
для НАЕК «Енергоатом». Проте, він упевнений, що 
Енергоатом «обійдуть лавини». І його оптимізм за-
ряджає.

Мої спогади про спільну роботу НАЕК і ЧАЕС 
відносяться до 1997–2001 рр., коли Чорнобиль-
ська атомна електростанція входила до складу 
Енергоатома. З тієї пори залишилася ностальгія 
за можливістю працювати з технічно грамотними 
керівниками.

Прокручуючи в голові події минулих днів, часто 
згадую історію прийняття ключового програмного 
етапу П-10 SIP «Стратегія безпечного конфайнмен-
ту». Це рішення, яке приймалося, коли ЧАЕС входи-
ла до складу НАЕК «Енергоатом», було ключовим 
для робіт з переведення об’єкта «Укриття» у без-
печний стан. Розглядалися три варіанти: «РАМА» 
і «КОНСОЛЬ» (обидва Україна), і третій – «АРКА» 
(Франція). Українська сторона пропонувала (на-
полегливо!) продовжити допроектні роботи за 
всіма трьома варіантами, Захід умовляв прийняти 
варіант «АРКА». Зрештою, НАЕК оформив документ 
П-10 після прийняття прем’єром Ющенком рішен-
ня про спорудження конфайнменту типу «АРКА» 
( «... з урахуванням наполегливих рекомендацій 
ЄБРР ...»).

Розглядаючи цей документ сьогодні, можу 
сказати, що складений він грамотно: зафіксова-
ні позиції фахівців України і Заходу, обумовлені 
ризики прийняття рішення на стадії допроектних 
досліджень. Хочу процитувати основний пункт Рі-
шення П-10: «...п. 9.3 Прийняти за варіант нового 
безпечного конфайнменту (НБК) конструкцію типу 
«СВОД», по якій необхідно продовжити роботи на 
наступному етапі проектування. Ці подальші до-
слідження повинні підтвердити доцільність даного 
кращого варіанту в порівнянні з конструкціями 
типу «РАМА» і «КОНСОЛЬ».

Цей документ було підписано у березні 2001 
року, а в квітні Кабмін України вивів ЧАЕС зі скла-
ду НАЕК й передав до Міністерства енергетики 
України. І почалося наше плавання по міністер-
ствам: МНС, Мінекології. Природно, ніхто вже не 

З ПОРЦЕЛЯНОВОЮ 
РІЧНИЦЕЮ, НАЕК 
«ЕНЕРГОАТОМ»!
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перевіряв і не підтверджував доцільність будівни-
цтва «Арки» в порівнянні з іншими варіантами.

20 років роботи НАЕК «Енергоатом» підтвер-
дили необхідність і важливість створення такого 
об’єднання для якісного та ефективного розвитку 
атомної енергетики України. З’явилася можли-
вість сконцентруватися на роботах з підвищення 
безпеки, з перспективами розвитку і, незважаючи 
на зовнішні несприятливі умови, зберегти атомні 
станції в хорошому стані. 

Приклад ЧАЕС, яка перестала бути АЕС на етапі 
зняття блоків з експлуатації, а тепер перетворю-
ється на підприємство з поводження з РАВ, – це 
наочний приклад того, до чого призводить вивід 
атомної станції з НАЕК. У 1986 р. серед ліквіда-
торів був популярний термін «політична фізика», 
коли намагалися зрозуміти суть прийнятих тоді 
«партією і урядом» рішень. У мене зараз крутиться 
в голові термін «меркантильна фізика», коли я на-
магаюся зрозуміти, що ж роблять або хочуть зро-
бити на майданчику ЧАЕС.

І, закінчуючи свої спогади, хочу побажати ко-
лективу НАЕК «Енергоатом» радіти життю незважа-
ючи ні на що. Буде у вас і срібна, і золота, і діаман-
това річниця! Ви своєю роботою неодноразово 
довели свої вміння і свою надійність.

Валентин Купний
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Щиро вітаю колектив  
НАЕК «Енергоатом»  
з 20-річчям компанії!

Україна володіє унікальним атомно-промисловим 
комплексом, який сьогодні є найбільш високотехно-
логічним серед галузей економіки, де працює висо-
копрофесійний, відповідальний персонал, з високим 
рівнем технологічної та адміністративної дисципліни.

Компанія «Енергоатом» сьогодні – це не просто 
чотири атомних електростанції, це – 14 стратегічних 
підприємств комплексу, де зосереджена науково-
технічна база галузі, де працюють фахівці, які забез-
печують надійність експлуатації АЕС, уміють реагува-
ти на будь-які нестандартні ситуації.

За роки свого становлення компанія «Енергоа-
том» переживала як розвиток, так і складний пері-
од в історії атомної галузі, неодноразово проходила 
непростий шлях політичних та економічних пере-
творень. Ми з вами пам’ятаємо часи мораторію на 
будівництво нових АЕС, пам’ятаємо і ренесанс: за 
роки незалежності споруджено та введено в екс-
плуатацію три блоки-мільйонники, два гідроагрегати 
Ташлицької гідроакумулюючої електростанції, за-
вершено реалізацію заходів Програми модернізації 
та підвищення безпеки на АЕС. Сьогодні впевнено 
можна стверджувати, що це єдина галузь в Україні, 
яка зберегла спадковість і традиції, які необхідні в 
такій складній високотехнологічної галузі як енерге-
тика.

Енергоатом є активним учасником міжнародного 
співробітництва в ядерній сфері й підтримує всі іні-
ціативи МАГАТЕ, спрямовані на створення режиму 
безпеки в світі. Активно співпрацює з Європейською 
Комісією, ЄБРР та провідними енергетичними ком-
паніями у рамках міжнародних проектів, двосторон-
ніх програм та прямого партнерства. Улітку 2011-го 
українські атомники були прийняті до Європейсько-
го ядерного форуму FORATOM, що дає можливість 
спільно з європейськими колегами захищати та 
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просувати наші інтереси на ринку Європи. За участю міжна-
родних експертів на всіх атомних станціях України проведено 
оперативні перевірки стану безпеки та фізичного захисту АЕС 
«стрес-тести», які ще раз підтвердили надійність роботи атом-
них станцій.

На сьогодні внесок атомних електростанцій у виробництво 
електроенергії в Україні складає понад 50%. Останніх два роки 
в умовах надзвичайного стану в паливно-енергетичному комп-
лексі, через дефіцит енергоносіїв, атомна енергетика вияви-
лася рятівним кругом для забезпечення енергетичної безпеки 
держави. Впевнений, що цей рік не стане виключенням, Ком-
панія знову стане тим локомотивом, який додатково згенерує 
для споживачів України дефіцитний об’єм електроенергії, за-
безпечивши рівень виробництва понад 60%.

З гордістю називаю Компанію «Енергоатом» драйвером роз-
витку енергетичного ринку в Україні! Сьогодні Ви – міцний фун-
дамент енергетичної безпеки України! 

Зберігайте та множте свої успіхи!

Голова Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї  Іван Плачков

2016-9_ukr__.indd   31 05.10.2016   8:33:03



32 www.atom.gov.ua

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА

Чого Енергоатом досяг за 20 років свого існу-
вання, а що поки залишається тільки в планах?

Доводиться констатувати, що українська влада 
на найвищому рівні все ще не демонструє глибо-
кого розуміння суті проблем атомної енергетики 
в цілому, і експлуатуючої організації зокрема. Ще 
одна ключова проблема – це всеосяжна корупція, 
яка висмоктує гроші з державних підприємств. 
Саме тому, буквально відразу після створення 
Енергоатома постало питання про його корпора-
тизацію, – було декілька європейських проектів, за 
якими пропонувалося фінансування. 

Мені особисто довелося працювати з англій-
цями – вони досить далеко і глибоко просунулись 
у підготовці корпоратизації Енергоатома. Але всі 
ці проекти штучно гальмувалися під надуманими 
приводами. Нетямущим в енергетиці високопостав-
леним чиновникам розповідали, що атомна енерге-
тика повинна залишатися під контролем держави, 
хоча сьогодні ніде в світі не залишилося некорпора-
тизованих операторів атомних станцій. Навіть у Ро-
сії Росенергоатом – це корпорація. Корпоратизація 
дає колосальні можливості і права, а збереження 
статусу держкомпанії – провокує корупцію.

У недавній історії Енергоатома доходило до 
крайнього, коли вартості атомної і теплової елек-
троенергії відрізнялися в три рази на користь 
теплової. Такого ніде в світі немає, і не було. Ну, 

МИКОЛА ШТЕЙНБЕРГ:  
«ЕНЕРГОАТОМУ НЕОБХІДНО НАДАТИ 
МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИВАТИСЯ  
ЗА РАХУНОК ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ»

На кому тримається атомна 
енергетика України, і що 
необхідно компанії НАЕК 
«Енергоатом» найбільше, 
розповів у бліц-інтерв’ю 
екс-заступник міністра 
енергетики України, 
колишній віце-президент 
Енергоатома Микола 
Штейнберг.
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може теплова енергія коштувати на 15–20 від-
сотків дорожче, але ж не в три рази! За рахунок 
атомної генерації годувалися всі і в урядах, і в 
приватному бізнесі, а сам Енергоатом постійно за-
лишався без грошей. Тобто, працювати компанія 
могла, але розвиватися – ні, тільки ледве зводила 
кінці з кінцями.

У чому ж полягає рішення найбільш гострих 
проблем компанії?

Повторюся – господарюючий суб’єкт повинен 
бути самостійним у своїй діяльності, тому перше, 
що необхідно зробити, це корпоратизувати Енер-
гоатом. Потім необхідно починати приватизацію. 
Звичайно, цей процес може затягнутися дуже на-
довго. Але слід пам’ятати, що в світі залишилося 
зовсім небагато неприватизованих операторів 
АЕС, боюся помилитися, але згадую тільки «Рос-
енергоатом» і китайського оператора АЕС. Опера-
тор повинен працювати в умовах реального ринку, 
а тариф на електроенергію АЕС повинен дозволя-
ти вкладати кошти в модернізацію обладнання, 
відповідно до вимог щодо забезпечення безпеки 
АЕС. У таких умовах працює весь світ – компанія 
повинна нормально розвиватися за рахунок влас-
них ресурсів. Енергетика, насправді, дуже вигід-
ний бізнес, тільки у нас її чомусь прийнято вважа-
ти збитковою.

Миколо Олександровичу, що б Ви хотіли по-
бажати співробітникам Енергоатома в ювілей 
компанії?

Весь час свого існування Енергоатом тримав-
ся за рахунок професіоналізму персоналу, рівень 
якого в атомній генерації дуже високий. Але наша 
галузь потребує не тільки високої кваліфікації, а й 
високих моральних якостей, оскільки дуже вели-
ка відповідальність лежить на атомниках. Ось цих 
якостей я б і хотів побажати своїм колегам.
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Шановні друзі!

Від душі вітаю колектив Національної атомної енергогенеруючої компанії 
«Енергоатом» з нагоди ювілею – 20-річчя з дня створення підприємства!

Щиро бажаю, щоб виробничі можливості Енергоатома завжди були 
основою для розвитку української ядерної та фізичної науки, дослідниць-
кого потенціалу, а кваліфіковані наукові кадри – завжди мали можливість 
повноцінно реалізовуватись на базі вашого підприємства.

Шановні атомники, нехай безпечна і надійна робота Енергоатома і на-
далі стабільно забезпечує українців екологічно чистою і дешевою електро-
енергією. Міцного здоров’я, щастя та добробуту вам усім!

З повагою 

академік Національної академії наук України, 
доктор фізико-математичних наук, професор Іван Вишневський 

Шановні атомники, друзі, колеги!

Вітаю вас із вагомою подією – 20-ю річницею від початку діяльності Дер-
жавного підприємства «НАЕК «Енергоатом»!

Від усього серця бажаю, щоб атомники працювали так, як працювали з 
часів створення Енергоатома – безпечно, надійно і перспективно.

Нехай всі завдання зі стабільного виробництва електроенергії завжди з 
легкістю вирішуються, інтелектуальний та технологічний потенціал Енерго-
атома примножується, а плідна праця вашого колективу гідно цінується і 
поважається.

Бажаю вам успіхів у реалізації намічених планів, а кожному працівнику 
вашого підприємства - міцного здоров’я і наснаги!

З повагою

Радник дирекції ННЦ «Харківський 
фізико-технічний інститут», 
академік НАН України  Іван Неклюдов
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З проханням розповісти про еволюцію юридич-
ної служби, її сучасний стан редакція звернулася 
до виконавчого директора з юридичних питань та 
супроводу процедур закупівель Наталії Мусевич. 

Юридична служба Дирекції Компанії – майже 
ровесник Енергоатома. З тих часів багато чого 
змінилося, але залишилося відповідальне став-
лення моїх колег до своєї роботи. Як і багато 
років тому, ми хвилюємося за кожне судове засі-
дання, за результат кожного процесу. Пригадую, 
як моя небайдужа колега на процесуальних доку-
ментах знизу аркуша дрібним шрифтом друкува-
ла: «Припиніть свавілля!»,  висловлюючи таким 
чином протест проти специфічного «власного 
переконання суду». Перш ніж офіційно і публічно 
висловити свою думку, ми радимося між собою 
і намагаємося запропонувати керівництву най-
краще узгоджене рішення. Прислів’я «два юристи 
– три думки» – не про нас, дискусії та розбіжнос-
ті доречні виключно для обговорення у нашому 
внутрішньому колі. 

Безумовно, нам є куди зростати в професійно-
му і загальноетичному плані. І ми робимо це по-
стійно. А сьогодні, користуючись нагодою, я вітаю 
усіх працівників Енергоатома з ювілеєм Компанії 
і дякую моїм колегам за багаторічну самовіддану 
працю!

ЮРИСТ В НАЕКу  
БІЛЬШЕ, НІЖ ЮРИСТ
Юридичний відділ Енергоатома, який було створено у березні 
1997 року, став одним із перших структурних підрозділів 
Компанії. З того часу вимоги до юридичної служби державного 
підприємства залишалися майже незмінними, а функції, 
фактичні напрями правової роботи та її методи зазнали 
реформування. Юристи, які сьогодні працюють в Енергоатомі, 
– це не вузькопрофільні  спеціалісти, ізольовані від технічних, 
фінансово-економічних, громадських та соціальних питань, а 
професіонали, здатні працювати в системі загальних цінностей 
Компанії заради досягнення найкращого результату. 
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 Тепер більш детально про нашу роботу у ретро-
спективі. Із переходом на стовідсоткові грошові 
розрахунки за електроенергію із господарської 
практики зник такий інструмент, як вексель. І, від-
повідно – вексельні спори, які протягом десяти 
років становили основний обсяг претензійно-по-
зовної роботи. Я пам’ятаю, як ми з колегами, яких 
було небагато, подорожували з міста до міста у 
судових справах. Це були цікаві часи, коли юристи 
відчували єднання з Компанією, отже, на питання 
судді у процесі стягнення заборгованості за про-
стим векселем: «Ви зараз говорите як юрист, чи 
як представник Енергоатома?», ми без жодних 
вагань відповідали: «Як представник Енергоато-
ма»… До речі, в ті часи в Компанії працювали без 
перебільшення, найкращі спеціалісти з вексельно-
го права. 

Щодо функцій… Практика створення в складі 
юридичної служби Компанії  департаменту з еко-
номічної безпеки себе не виправдала. Навколо 
цього питання ще й досі точаться дискусії, але 
я вважаю, що частина цих функцій більш при-
таманна закупівельним підрозділам.  Звісно, за 
наявності механізмів їх реалізації. На мою думку, 
частково ці функції має взяти на себе центр із за-
побігання та протидії корупції. Натомість цього 
року до функцій юридичної служби повернулося 
страхування. Впевнена, що нам вдасться підвищи-
ти ефективність цього напряму, оскільки ми добре 
знаємо цю роботу і, відповідно, шляхи її покращен-
ня. Позитивно зарекомендувало себе включення 
до складу юридичної служби департаменту доку-
ментального супроводження роботи тендерного 
комітету. Таку організаційну форму було застосо-
вано, з огляду на специфіку організації закупівель 
у Компанії, створення та діяльності тендерного 
комітету на засадах додаткового обсягу роботи 
без відриву від основної діяльності осіб, що вхо-
дять до його складу. Незважаючи на те, що це пи-
тання не врегульовано чинним законодавством у 
сфері держзакупівель, протягом десяти років цей 
підрозділ ефективно функціонує, що підтверджує 
правильність прийняття такого управлінського рі-
шення. 

Можливо, хтось із колег зверне увагу на ви-
моги п. 12 Загального положення про юридичну 
службу міністерства, іншого органу виконавчої 
влади, державного підприємства, установи та 
організації, затвердженого постановою КМУ від 

26.11.2008 № 1040 щодо обмеження покладення 
на юридичну службу обов’язків, що не належать 
або виходять за межі її компетенції. Для мене 
тривалий час також було певним забобоном роз-
ширення функцій очолюваного підрозділу. Наразі 
я дотримуюсь думки, що законодавець цього не 
забороняє. Проблема полягає у тому, що для ре-
алізації функцій та завдань повинно бути достат-
ньо компетенції. Такий висновок підтверджує п. 
4 Загального положення, який встановлює лише 
основне завдання юридичної служби. Як приклад: 
не правильно притягувати до відповідальності ке-
рівника ВП «Атомкомплект» за незабезпечення  
поставки обладнання, якщо він не є власником 
процесу закупівель, а якщо розширити його ком-
петенцію, – цілком обґрунтовано. Але, приймаючи 
таке управлінське рішення, необхідно враховува-
ти, що це, в свою чергу, порушить певний баланс 
розподілу відповідальності та може створити кон-
флікт інтересів. 

З 2000 року Компанія вперше почала засто-
совувати механізм законодавчого регулювання 
процедур закупівель. Дискусійним залишається 
питання доцільності розповсюдження цього за-
конодавства на кошти держпідприємств (а не ви-
ключно на бюджетні кошти), але українські реалії 
саме такі. Протягом 15 років правове поле у цій 
сфері неодноразово змінювалося, що висувало 
нові вимоги до ефективного супроводження про-
цедур закупівель та захисту інтересів Компанії в 
адміністративних та судових органах.

Коментар директора 
департаменту докумен-
тального супроводжен-
ня роботи тендерного 
комітету Людмили Су-
мери 

 З метою організації 
ефективного процесу 
забезпечення АЕС Укра-
їни та інших відокремле-
них підрозділів Компанії 
необхідними товарами, 
роботами та послуга-
ми в Дирекції Компанії в грудні 2005 року було 
створено департамент забезпечення роботи 
тендерного комітету. На сьогодні департамент з 
документального забезпечення роботи тендер-
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ного комітету, який налічує три відділи: відділ 
організаційно-документального забезпечення 
роботи тендерного комітету, відділ інформацій-
но-аналітичного супроводження роботи тендер-
ного комітету та відділ взаємодії тендерного ко-
мітету із зовнішніми організаціями, забезпечує, 
у межах своєї компетенції, ефективне та прозоре 
здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у 
ДП «НАЕК «Енергоатом» за процедурами, перед-
баченими законодавством у сфері державних 
закупівель. Підрозділ супроводжує діяльність з 
підготовки та проведення процедур закупівель, 
здійснює організаційно-документальне та інфор-
маційно-аналітичне супроводження роботи тен-
дерного комітету Дирекції Компанії та координує  
його роботу із зовнішніми організаціями. У скла-
ді ДДЗРТК нині працює 15 висококваліфікованих 
працівників, які вносять свій практичний та інте-
лектуальний вклад у функціонування і загальний 
розвиток Компанії.

Коментар виконую-
чого обов’язки началь-
ника відділу договірної 
роботи та правового 
забезпечення заку-
півель департаменту 
нормативно-правового 
забезпечення Дмитра 
Сторожа

У законодавстві Укра-
їни з питань держзакупі-
вель закладено досить 

прозорий, але не завжди ефективний механізм 
оскарження результатів публічних закупівель. 

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про 
публічні закупівлі» органом оскарження у сфері 
публічних закупівель є Антимонопольний комітет 
України. Реалізуючи свої функції, АМКУ утворює 
постійно діючу адміністративну колегію (колегії) 
з розгляду скарг про порушення законодавства 
у сфері публічних закупівель, яка складається з 
трьох державних уповноважених. Ця колегія АМКУ 
розглядає скарги у сфері публічних закупівель, які 
подають на дії чи бездіяльність замовників зі всієї 
території України, що, в свою чергу, є значним на-
вантаженням на роботу Колегії, яке знижує якість 
розгляду скарг.

Відкритим залишається питання щодо ефек-
тивності розгляду скарг Колегією, враховуючи 
особливості, специфіку ТМЦ, що закуповує як Ком-
панія, так і інші «специфічні» замовники, у зв’язку 
з відсутністю необхідних профільних спеціалістів у 
складі Колегії, а також відсутністю практики залу-
чення останніх до розгляду скарг.

За останні три роки до АМКУ було подано 137 
скарг стосовно порушення Компанією порядку 
проведення процедур закупівель. Варто зазначи-
ти, що більшу частину рішень за результатами роз-
гляду скарг було прийнято на користь Компанії. 
Щодо скарг, які задовольняє АМКУ, окремо треба 
звернути увагу, що у більшості випадків це відбува-
ється у зв’язку з виявленням невідповідності про-
позицій учасників вимогам тендерної документації 
в технічній частині через надмірну деталізацію ви-
мог у тих випадках, коли це не є необхідним, або 
невстановлення діапазону допуску технічних пара-
метрів, коли це можливо.

Загалом оскарження закупівель – досить  
швидкоплинний процес, який на сьогодні не може 
перевищувати 15 робочих днів з дати початку 
розгляду скарги. Зазвичай завдяки оперативній 
тісній співпраці різних підрозділів забезпечується 
позитивний для Компанії результат розгляду скарг 
Колегією  АМКУ.

Сьогодні у роботі юристів Дирекції Компанії 
помітна тенденція до збільшення кількості адмі-
ністративних справ, натомість кількість господар-
ських та цивільних – суттєво зменшується. Певною 
новацією стали судові спори із контролюючими 
та податковими органами. Важливість цього на-
пряму правової роботи з точки зору наслідків цих 
процесів важко переоцінити. Наразі у проваджен-
ні департаменту захисту майнових прав та закон-
них інтересів перебуває 15 таких справ, загальна 
оскаржувана сума за якими становить 6 млрд 
837 млн гривень.

Коментар провідного юрисконсульта депар-
таменту захисту майнових прав та законних інте-
ресів Олени Колісніченко

Серед найбільш резонансних справ з фіскаль-
ними органами варто згадати такі:
•	 Справа	 №	 826/3453/13-а	 з	 оскарження	 по-

даткового повідомлення-рішення 2012 року 
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з податку на прибуток на загальну суму 1,5 
млрд грн, безпрецедентну на той час. Зазна-
чена справа пройшла вже одне коло судового 
розгляду, і у червні 2015 року Вищим адміні-
стративним судом України була повернута на 
новий розгляд до Окружного адміністративно-
го суду міста Києва. Під час її розгляду суд 1-ї 
інстанції з метою встановлення усіх обставин 
справи не лише досліджував письмові докази 
та пояснення сторін, а й допитував свідків, за-
явлених ДП «НАЕК «Енергоатом», що є досить 
незвичною практикою податкових справ. 20 
вересня 2016 року Окружний адміністратив-
ний суд міста Києва відмовив фіскальному ор-
гану у стягненні з ДП «НАЕК «Енергоатом» 4,2 
млрд грн.

•	 У	справі	№	826/309/13-а	після	майже	восьми	
років судової тяганини на третьому колі її роз-
гляду було задоволено позов ДП «НАЕК «Енер-
гоатом», скасовано податкові повідомлення-рі-
шення та рішення про застосування штрафних 
(фінансових) санкцій, прийняті податковим 
органом у 2008 році за наслідками перевірки, 
на суму 212 млн грн, чим відповідно зменше-
но податкове навантаження на Компанію. При 
цьому апеляційним судом були визнані ариф-
метичні помилки податкового органу, допущені 
під час написання акта перевірки та розрахун-
ку донарахувань по ньому.

•	 Справа	№	826/14937/15	про	стягнення	з	ДП	
«НАЕК «Енергоатом»  частини чистого прибут-
ку (доходу), що підлягає сплаті до державного 
бюджету державними унітарними підприєм-
ствами та їх об’єднаннями, у сумі 4,2 млрд грн 
– найбільше стягнення, заявлене у справах з 
фіскальними та контролюючими органами. Під 
час першого кола судового розгляду цієї спра-
ви представникам ДП «НАЕК «Енергоатом» вда-
лося довести судам апеляційної та касаційної 
інстанцій, що фіскальний орган не наділений 
повноваженнями щодо стягнення в судовому 
порядку частини чистого прибутку (доходу). На-
разі триває друге коло судового розгляду цієї 
справи.

•	 Справа	№	826/12407/15,	у	якій	Компанією	
отримано позитивну постанову апеляції про 
визнання незаконною та нечинною з момен-
ту прийняття постанови Кабінету Міністрів 
України від 24.12.2014 № 710 «Про вне-

сення змін до Порядку відрахування до дер-
жавного бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) державними унітарними підприєм-
ствами та їх об’єднаннями», на підставі якої 
фіскальний орган нарахував Енергоатому 4,2 
млрд грн частини чистого прибутку (доходу). 
При цьому остаточний результат у цій спра-
ві матиме значення не лише для ДП «НАЕК 
«Енергоатом», а й для усіх державних підпри-
ємств України.

Нещодавно вперше у практичній площині перед 
Компанією постало питання корпоратизації Енер-
гоатома. Специфіка та унікальність нашого підпри-
ємства і недосконалість внутрішнього законодав-
ства вимагають від нас, з одного боку, прийняття 
юридично виважених рішень, а з іншого – нестан-
дартного підходу до цієї роботи. 

Коментар началь-
ника нормативного 
відділу департаменту 
нормативно-правового 
забезпечення Марини 
Коваленко

Відповідно до умов 
Кредитної та Гаран-
тійної угод ЄБРР від 
25.03.2013 на гаран-
та (держава Україна, в 
особі Міненерговугіл-
ля)  покладено зобов’язання оцінити всі заходи, 
рекомендовані консультантом з корпоратизації 
Енергоатома, а також вжити або сприяти вжиттю 
всіх необхідних заходів, щоб корпоратизація Пози-
чальника  відбулася за конкретним графіком, який 
розроблено у Дорожній Карті, протягом 18 місяців 
з моменту залучення консультанта. У липні 2014 
року Міненерговугілля повідомило ЄБРР про по-
годження з корпоратизацією Енергоатома. На мо-
мент підготовки цього матеріалу триває конкурс 
із залучення консультанта з корпоратизації. Мож-
ливо, до видання журналу Компанія вже укладе 
Контракт із переможцем конкурсу (за інформаці-
єю банку, він очікується 8 жовтня), і на нас чекати-
ме цікава і відповідальна робота з консультантом 
з корпоратизації. 
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З певного часу новий поштовх отримала ста-
ра проблема, якою юридична служба Компанії 
займалася протягом останніх п’ятнадцяти років 
– судові баталії з офшорною фірмою Remington 
Worldwide LTD та пов’язаними з нею особами. З 
огляду на затримання у липні цього року Служ-
бою безпеки України спільно з Генеральною 
прокуратурою України громадянина Молдови 
В’ячеслава Платона, який є одним із ключових 
учасників протиправних дій щодо вітчизняних 
підприємств енергетики,  з’явилися сподівання, 
що цього разу Україна реалізує юридичні меха-
нізми, передбачені національним та міжнарод-
ним правом.   

Платона затримано в Україні на підставі орде-
ра Інтерполу на прохання Республіки Молдова за 
підозрою у причетності до розкрадання мільярда 
доларів напередодні парламентських виборів у цій 
країні в 2014 році. Зокрема, В. Платону на терито-
рії Молдови інкримінують шахрайство (ст. 190 КК 
РМ) та відмивання грошей (ст. 243 КК РМ).   

До речі, у 2006 році правоохоронними органа-
ми РМ за повідомленнями ДП «НАЕК «Енергоатом» 
та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» було порушено 
кримінальні справи за фактами вчинення проти-
правних дій представниками Remington Worldwide 
LTD, SRL «Pinar-Com», «Liberton Associetes Ltd», SRL 
«Raselev-Com» щодо заволодіння майном україн-
ських підприємств та фальсифікаціі документів. На 
сьогодні розслідування цих справ триває.

Незважаючи на наполегливі намагання адво-
катів Остапа Бендера сучасності уникнути екстра-
диції, цього разу українська судова система про-
йшла тест на непідкупність, і 29 вересня Платона 
було видано Молдові.

Цікаво, що ще у 2007 році в Україні було по-
рушено кримінальну справу № 54-2016 за фак-
том замаху на заволодіння шляхом шахрайства 
грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» та 
ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Але особливо-
го завзяття у розслідуванні цієї справи з боку 
правоохоронних органів не відчувалось. На сьо-
годні матеріали кримінального провадження 
№ 12013110040006361 направлено до Київської 
міської прокуратури № 4 для подальшого досудо-
вого розслідування слідчим відділом управління 
поліції у Дніпровському районі ГУ Національної 
поліції в м. Києві.

На жаль, свого часу українські правоохоронні 

органи виявилися неспроможними звинуватити 
Платона у злочинах на території України, до ско-
єння яких він, можливо, був причетний. Наразі 
з’явився другий шанс. 

Коментар директора 
департаменту захисту 
майнових прав та за-
конних інте ресів Олек-
сандра Білана

Ми очікуємо, що у 
зв’язку з арештом Пла-
тона припиниться бло-
кування розрахунків з 
АТ «ТВЕЛ», який є од-
ним з постачальників 
ядерного палива для 
ДП «НАЕК «Енергоатом». Крім того,  буде уне-
можливлено штучне створення та подальше 
нарощування боргів на території Молдови (по-
зови до енергетичних компаній України) і Росії 
(правовідносини з ТОВ «ВВД»/ Gentvin Sistems). 
Ідеальним варіантом для ДП «НАЕК «Енергоа-
том» є отримання у межах кримінального прова-
дження № 12013110040006361 вироку, який 
дозволить переглянути рішення Арбітражного 
суду м. Санкт-Петербурга та Ленінградської об-
ласті від 24.12.2001 № А56-7455/2000 про 
стягнення з ДП «НАЕК «Енергоатом» на користь 
Remington Worldwide Ltd заборгованості у роз-
мірі 23,08 млн дол. США.   

Сьогодні безальтернативність атомної енерге-
тики в Україні зрозуміла не тільки її прихильникам, 
а навіть затятим противникам. Юристи Компанії 
прагнуть бачити Енергоатом успішним, вільним від 
якорів минулого, незалежним від політичних впли-
вів, міністерської бюрократії та псевдоуправління, 
захищеним від внутрішньої корозії та суддівсько-
прокурорського свавілля, мобільним, юридично 
зрозумілим для партнерів та інтегрованим у світо-
ву спільноту атомників.

Окрім того, на моє глибоке переконання, таке 
підприємство, як Енергоатом, гідне мати окре-
мий компетентний орган управління, завдання та 
функції якого будуть спрямовані, насамперед, на 
вирішення питань його ефективного функціону-
вання й розвитку.
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Микола Володимирович Бекешко
Диспетчер виконавчої Дирекції з 

виробництва
У нашій компанії я працюю з почат-

ку її створення, був переведений до 
неї з Держкоматому. Вважаю роботу в 
НАЕК «Енергоатом» престижною і від-
повідальною. Потрібно завжди бути в 
хорошій «бойовій» формі, підтримува-
ти не тільки свій фізичний тонус, але і 

бути завжди в курсі усіх подій і змін, що відбуваються 
в атомній енергетиці.

Бажаю нашій компанії подальшої успішної 
стабільної діяльності, а її трудівникам – доброго 
здоров’я, успіхів і благополуччя!

Людмила Сергіївна 
Семенова

Заступник начальни-
ка відділу обліку та пла-
нування виробництва

Бажаю атомній 
енергетиці України про-
фесіоналізму й незалеж-
ності, а співробітникам 
Енергоатома – високих 
КВВПів у житті й роботі!

Олена Федорівна 
Семенцова

Начальник відділу бух-
галтерії

Щиро вітаю наш енер-
гійний, високопрофесій-
ний колектив з ювілеєм. 
Бажаю кожному особисто-
го щастя й благополуччя, 
нових успіхів і натхнення. 
Нехай здійснюються сміливі задуми і плани задля 
подальшого процвітання нашої Компанії!

Віра Іванівна Корчева 
Провідний інженер гру-

пи планування та обліку 
техніко-економічних показ-
ників

Що таке НАЕК «Енерго-
атом»? Це люди, це спів-
робітники, це все ми... А 
день народження Компанії 
– це чергова річниця нашої 
спільної роботи, нашої самовідданої праці в одному 
напрямку!

Тому вітаю, перш за все, наш чудовий колектив! 
З Днем Народження!

Досвід – невід’ємна складова успішної компанії. А досвідчений 
персонал в атомній енергетиці – найважливіший фактор, 
який забезпечує надійну і безпечну роботу АЕС. За 20 років 
роботи співробітники НАЕК «Енергоатом» накопичили безліч 
напрацювань за різними напрямками, отримали досвід, який 
важко переоцінити. Колектив НАЕК «Енергоатом» вітають 20 
старійшин – співробітники, які найдовше працюють в Дирекції 
НАЕК «Енергоатом». 

ПЕРША  
ДВАДЦЯТКА
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Ольга Петрівна 
Хоменко

Начальник відділу ор-
ганізації праці та заробіт-
ної плати

Працюючи 20 років 
в Компанії, я бачила, як 
вона утворювалася, міц-
ніла, ставала сильною, 
впливовою, я б навіть сказала – могутньою. Були 
важкі періоди становлення, коли змінювалися під-
ходи до управління атомними станціями, ламалися 
стереотипи. Також були важкі часи криз. Але ми ви-
стояли, змужніли. Кожен наш працівник пишається 
тим, що він є членом багатотисячного колективу 
Державного підприємства «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Бажаю 
нашій Компанії залишатися молодою душею (а душа 
у неї є!), міцною і стабільної фінансово, незламною 
й безпечною на довгі роки!

Тетяна Іванівна 
Гальчинська 

Головний фахівець від-
ділу розвитку корпоратив-
них інформаційних систем

Здається, тільки не-
давно ми з вами відзна-
чали десятиліття Компа-
нії, а нам вже 20. Можна 
сказати, що ці двадцять років промайнули як одна 
мить, але за цим стоїть колосальна робота всього 
колективу.

Хочу привітати всіх співробітників Компанії з юві-
леєм!

Леся Петрівна 
Давиденко 

Начальник відділу ана-
лізу інформаційного серед-
овища

Коли я прийшла працю-
вати в Компанію, колектив 
був зовсім невеликий, ми 
знали абсолютно всіх спів-
робітників поіменно, хто в 
якому кабінеті працює. Ми-

нуло 20 років, багато чого змінилося, змінилися і ми 
самі. І зараз наш колектив – це чудова співдружність 
однодумців і справжніх професіоналів.

Олександр Петрович Никитюк
Начальник відділу Дирекції з контрольно-

ревізійної роботи
Шановні працівники атомної енергетики 

та її ветерани!
Вітаю Вас з 20-річчям створення НАЕК 

«Енергоатом». Атомна енергетика неза-
лежної України пройшла шлях становлення, 
яким кожний працівник може пишатись. 
АЕС України, залишені після розпаду СРСР 
наодинці з усіма організаційно-технічними 
проблемами, об’єднались спочатку у кор-
порацію, а потім було створено орган державного 
управління – Держкоматом України, і кінцевим ре-
зультатом у 1996 році – ДП «НАЕК «Енергоатом».

Компанія була створена з урахуванням передо-
вих досягнень і досвіду існування підприємств ядер-
ної енергетики у найрозвинутіших країнах світу.

Компанія є флагманом енергетики України, 
нами, не зважаючи на скрутні часи, добудовано 
блоки Х2Р4, збудовано ТГАЕС, за опіки Компанії ре-
анімовано вітрову енергетику у захопленому Криму, 
зроблено багато іншого.

Найближчим часом, з настанням технічної 
(графенової) революції у сфері акумуляції елек-
троенергії, багатократно зросте будівництво АЕС у 
світі для забезпечення потреб автоіндустрії. Укра-
їна має стати і неодмінно стане основним лідером 
у Європі з будівництва АЕС – для цього у нас є усе 
необхідне: безліч визначених придатними для бу-
дівництва майданчиків і висококваліфікований 
персонал.

Любов Іванівна Тимко 
Документознавець групи вхідної корес-

понденції
20 років успішної роботи – серйозне 

досягнення, до якого ми йшли дружним, 
згуртованим колективом. Бажаю всім нам з 
оптимізмом дивитися у майбутнє, і з тепло-
тою в душі згадувати пройдений шлях. Всім 
– світлого настрою і тільки хороших новин.
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Сергій Андрійович Колесов 
Директор департаменту експлуатації
На етапі становлення Компанії через 

обставини, що склалися, атомна енерге-
тика України залишилася без авторсько-
го проектно-конструкторського супрово-
ду, тому довелося самостійно, практично 
з нуля вирішувати складні завдання з 
підвищення безпеки, модифікації устат-
кування АЕС. В результаті було виконано 
великий обсяг робіт з реконструкції, що 
підвищило ступінь надійності експлуатації 

українських АЕС і зіграло важливу роль у становлен-
ні Компанії. Хочу побажати колективу НАЕК «Енерго-
атом» і в подальшому, незважаючи ні на що, успішно 
долати всі проблеми, що виникатимуть на її шляху.

Людмила Павлівна 
Орленко 

Провідний інженер від-
ділу управління витратами

Ми досягли зрілості – 
нам 20 років. Це досить 
серйозний вік, це показ-
ник успішності Компанії, 
показник її стабільності.

Хочу побажати нашій 
Компанії подальшого про-
цвітання і стабільності, а всім колегам – міцного 
здоров’я, щастя і благополуччя!

Євген Анатолійович Шумков 
Директор з продовження експлуата-

ції
Роботи з продовження проектного 

терміну експлуатації діючих енергобло-
ків АЕС почалися ще 15 років тому.

У далекому 2001 році всі роботи 
починалися «з нуля». Перед Компанією 
було поставлено надзвичайно складне 
завдання щодо продовження до 2020 
року проектних термінів експлуатації 12 
енергоблоків АЕС.

За час, що минув, були виконані 
величезні обсяги робіт: закладені ор-

ганізаційні, методичні та економічні основи для 
виконання робіт з продовження терміну експлуата-

ції енергоблоків. Вся діяльність у цьому напрямку 
здійснюється з урахуванням міжнародного досвіду 
та рекомендацій МАГАТЕ.

Сьогодні продовжено терміни експлуатації шести 
з 12 енергоблоків, у тому числі двох енергоблоків у 
цьому році. Це гідний подарунок до 20-річчя Компа-
нії, який було забезпечено важкою працею фахівців 
та керівників ВП АЕС, усіх підрозділів Дирекції та від-
окремлених підрозділів. До 2020 року, безумовно, 
буде продовжено у понад проектний термін експлуа-
тацію ще шести енергоблоків.

Віктор Васильович 
Клочко 

Директор департамен-
ту з управління продо-
вженням експлуатації

20 років НАЕК «Енер-
гоатом» – це дві третини 
проектного терміну служ-
би енергоблоку. Зро-
блено багато: створено 
нормативну базу щодо 
продовження терміну екс-
плуатації енергоблоків АЕС України, що дозволяє ви-
конувати роботи з продовження експлуатації з ура-
хуванням міжнародних рекомендацій; продовжені 
терміни експлуатації шести енергоблоків (енерго-
блоки № 1,2 РАЕС, № 1,2 ЮУАЕС, №1,2 ЗАЕС), рі-
вень безпеки яких відповідає рівню європейських 
АЕС; накопичений величезний досвід виконання 
робіт з обґрунтування ресурсу, сейсмостійкості 
елементів енергоблоків, кваліфікації обладнання. 
Все це дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє 
атомної енергетики України.

Катерина Сергіївна 
Кучерук

Провідний економіст 
відділу обліку договорів

За 20 років наша ком-
панія пройшла довгий 
шлях розвитку й станов-
лення. І було дуже ціка-
во спостерігати за цим 
процесом – як кількісно 
та якісно зростав колек-
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тив, як Компанія набирала обертів. Сьогодні НАЕК 
«Енергоатом» є лідером галузі, і я пишаюся тим, що 
є часточкою цієї великої компанії. Хочу побажати 
всьому колективу подальшого розвитку, достатку і 
благополуччя!

Анатолій 
Олександрович Башлаєв 

Провідний інженер від-
ділу ресурсу та кваліфіка-
ції обладнання

«Надійність» – це важ-
лива властивість і облад-
нання, і людей, яка ціну-
ється в усі часи. Висока 
надійність обладнання 
дозволяє безпечно експлуатувати АЕС, зменшує час 
і витрати на ремонт енергоблоків.

Анатолій 
Миколайович 
Варбанець 

Начальник відділу 
нагляду за радіацій-
ною безпекою та еко-
логією

До Дирекції з на-
гляду за безпекою я 
прийшов наприкінці 
1997 року. Директо-
ром тоді був і зараз за-
лишається Новіков Володимир Павлович; було ще 3 
провідних інженери, я став четвертим. З тієї першої 
п’ятірки в ДНБ на даний час залишилися Новіков і я.

Мені пояснили, що основна наша задача – це 
інспектування АЕС. До цього я працював на Чорно-
бильській АЕС за напрямком «радіаційна безпека», 
а потім 8 років – в Українському науковому гігіє-
нічному центрі за тим же напрямком. На той час у 
Дирекції інформація щодо стану радіаційної безпеки 
та екології на АЕС була відсутня. Без такої інформа-
ції складно щось вирішувати, тому перша ідея, яка 
виникла, – це розробка для АЕС загальних вимог з 
надання Дирекції Компанії поточної інформації. Від-
рядження на АЕС дозволили познайомитися і зна-
йти спільну мову з керівниками підрозділів мого на-
прямку. Перші зведені квартальні і річний звіти про 

стан радіаційної безпеки на українських АЕС вийшли 
в Компанії у 1998 році, а з екології – в 1999-му. Ці 
зведені звіти в удосконаленому вигляді дожили і до 
2016 року.

Володимир Улянович 
Колесніков

Старший інспектор з нагляду за 
радіаційною безпекою та екологією

Створення НАЕК «Енергоатом» 
і в його особі експлуатуючої орга-
нізації національних атомних елек-
тростанцій у жовтні 1996 року стало 
справжнім проривом у роботі ядер-
ного сектору України. Мені довелося 
організовувати роботу Компанії за 
напрямком діяльності «міжнарод-
не співробітництво та науково-технічна допомога». 
Найскладнішим було організувати практично з нуля 
систему надання допомоги міжнародним співтова-
риством (Європейським Союзом, США, Японією, 
Канадою та іншими країнами) і його урядовими 
організаціями, державними і приватними фірма-
ми ефективної і довгострокової допомоги молодій 
атомно-енергетичній Компанії незалежної держави 
Україна, якій виповнилося всього лише п’ять років. 
І це було зроблено в найкоротші терміни очолюва-
ним мною департаментом міжнародного співробіт-
ництва. Головним досягненням Компанії на цьому 
напрямку діяльності у ті роки стало збільшення 
поставок сучасного закордонного обладнання на 
атомні станції з дозволених донорами стандартних 
5-10 % до 80-90 % від вартості реалізованих про-
ектів. Це були повномасштабні тренажери, АСУ ТП 
ВВЕР-440, протипожежне покриття машинних залів, 
модернізація ХВО ВП ЮУАЕС, діагностика вібрації 
ГЦН ВВЕР-1000, батареї надійного живлення ВВЕР-
1000 та багато іншого. З вдячністю згадую енту-
зіазм працівників ВП АЕС, центрального апарату, 
що брали участь у цій роботі й успішно реалізували 
повномасштабні проекти підвищення безпеки ді-
ючих ВП АЕС України. 

Бажаю колективу НАЕК «Енергоатом» трудитися 
цікаво, яскраво і з самовіддачею над непростими 
завданнями підвищення безпеки, надійності, еко-
номічності і реформування галузі, які стоять перед 
нами!
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Оксана Вікторівна 
Семченко 

Начальник відділу ін-
формаційного супрово-
дження виробничої діяль-
ності 

Шановні колеги! При-
йміть мої щирі вітання з 
нагоди ювілею нашої Ком-
панії. 

За два десятиліття 
вона стала потужним підприємством вітчизняного 
паливно-енергетичного комплексу, ствердилась на 
світовому рівні.

НАЕК «Енергоатом» – це тисячі робочих місць, те-
пло і світло в домівках, надійний соціальний захист.

Я пам’ятаю той момент, коли в Компанії працю-
вало лише двоє людей: її перший президент Валерій 
Михайлович Стародумов і чарівна Світлана Широ-
кова.

Наразі нас набагато більше, об’єднаних спіль-
ною справою.

Мені пощастило працювати у трьох підрозділах: 
зальному відділі, прес-службі та в дирекції з інфор-
мації та аналізу. 

Добрим словом хочеться згадати Надію Микола-
ївну Денисюк, Олександра Володимировича Май-
стренка, Наталію Василівну Джогу. 

Я дякую долі за унікальну можливість займатися 
улюбленою справою в колективі однодумців.

Іще раз усіх зі святом! Миру, процвітання, добра.

Віталій Володимирович Воронцов
Начальник відділу реалізації міжнародних 

програм
Я перейшов на роботу до Компанії з Чорно-

бильської АЕС, і було це 13 червня 1997 року. 
До цього була робота на ЧАЕС – до аварії, після 
аварії і ліквідація наслідків цієї страшної аварії.

Двадцять років тому багато було по-іншому, 
а головне, – ми були на 20 років молодші! НАЕК 
тоді був набагато меншим за кадровим скла-
дом. Я маю на увазі його київську дирекцію. Ми 
знали один одного в обличчя, і 90 відсотків про-

блем вирішувалося просто по телефону або під час 
особистих бесід – без службових записок та іншої 
бюрократії. Зараз, на жаль, це відчуття загального 
єднання зникло, його зараз не вистачає.

Про трудові звершення Компанії всі прекрасно 
знають – їй є чим пишатися в свої двадцять років. Зі 
святом, дорогі колеги!

Володимир 
Миколайович 
Іваницький

Директор департа-
менту управління квалі-
фікацією персоналу

Робота департаменту 
підготовки та ліцензу-
вання персоналу (тепер 
департамент управління 
кваліфікацією персона-
лу) розпочалася в серпні 1997 року після переводу 
мене та моїх колег із відділу підготовки персоналу 
Держкоматому України до НАЕК «Енергоатом» і по-
чатку активної діяльності Компанії.

Розбудова системи підготовки персоналу АЕС 
України розпочалася зі схваленням Кабінетом 
міністрів України у лютому 1997 року історично-
го документу – «Концепції національної системи 
підготовки персоналу АЕС України». Розроблена 
та затверджена у квітні 1997 року Галузева про-
грама «Створення та вдосконалення національної 
системи підготовки персоналу АЕС України» ви-
значила головне завдання департаменту – ство-
рення національної системи підготовки персоналу 
АЕС України, яка б забезпечила галузь висококва-
ліфікованими кадрами, здатними ефективно екс-
плуатувати АЕС та забезпечувати безпеку АЕС на 
рівні міжнародних вимог.

І сьогодні, аналізуючи пройдений шлях, можна 
з гордістю відзначити, що спільна робота навчаль-
но-тренувальних центрів АЕС, департаменту, персо-
налу всіх інших підрозділів Компанії за підтримки її 
керівництва дозволила не тільки повністю виконати 
вказане вище завдання щодо створення Національ-
ної системи підготовки персоналу АЕС України, але 
і забезпечити її сталий розвиток нарівні зі світовою 
атомною спільнотою за тісної співпраці з колегами 
із Держатомрегулювання України, Міненерговугілля 
України, провідними ВНЗ України та іншими органі-
заціями як в Україні, так і за її межами.

Вітаю усіх колег з ювілеєм Компанії! Зичу насна-
ги та успіхів у розвитку атомної енергетики України!
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Роксолана 
Матюшенко

Економіст департа-
менту з документаль-
ного забезпечення 
роботи тендерного комі-
тету Виконавчої дирекції 
з юридичних питань та 
супроводу процедур за-
купівель

Одного разу зовсім 
випадково я почула в 
колі своїх рідних, що до-
машню техніку, таку як 
посудомийки, пральні машини, мультиварки, бажа-
но вмикати вночі. Для того, щоб зменшити денне на-
вантаження в мережах споживачів електроенергії, 
що її виробляє наш «Енергоатом», а збільшити нічне. 
Начебто дрібничка, але задумалась. Тоді я і не мрія-
ла, що буду тут працювати.

Завжди непросто приєднуватись до нового ко-
лективу, але не цього разу. Було приємно, що мої 
знання і професійні навички було відзначено. При-
йняли мене тепло, у підтримці й допомозі ніхто не 
відмовляє, а навпаки, оточують увагою. Вдячна за 
довіру керівництва і мого відділу та сподіваюсь, що 
не підведу.

Найбільш яскравою подією вважаю те, що мені 
довіряють, нехай поки що і невеличкі ділянки робо-
ти, але тим не менш важливі. На сьогодні я вже можу 
сказати з гордістю, що відділ, у якому працюю, вико-
нує в Компанії свої важливі функції. Буду намагатись 
в повній мірі освоїти їх. Ну, а хто з молоді не мріє про 
професійний ріст? Але це у майбутньому, зараз ще 
багато потрібно чого засвоїти і навчитись. Хочеться 
бути корисною для Компанії.

Алла Матвієнко 
Технік відділу технічних засобів та 

режиму 
Близько семи років тому, коли я 

закінчувала школу і про роботу ще не 
думала, в новинах промайнула на-
зва «Енергоатом». Я подумала: «Ого, 
як круто звучить. Напевно, чимось 
серйозним займаються». І ось через 
стільки років я опинилася тут.

Коли вперше прийшла на робо-
ту, було трохи боязко і хвилююче. Не 
могла звикнути до думки, що потрібно 
так рано вставати і о 8:30 бути на ро-
бочому місці. Але до цього я звикла швидко. Весь 
час боялася втратити або забути вдома перепустку. 
Думала про те, як же я буду перебувати серед цих до-
рослих, серйозних людей. Перепустку поки не втра-
тила, а дорослі і серйозні колеги виявилися цілком 
адекватними і веселими людьми.

Тетяна Тіхомирова 
Бухгалтер ІІ категорії 

відділу звітності за між-
народними стандартами 
бухгалтерії

Про існування Ком-
панії НАЕК «Енергоатом» 
я дізналася багато років 
тому, але працюю тут 
всього кілька місяців. 
Оскільки співробітниця 
цієї великої і успішної 
Компанії я зовсім недав-

но, поки що найяскравішою подією для мене стала 
власне моя поява тут в якості бухгалтера. У перший 

Щоб сповна відчути, чим живе Компанія, варто прислухатися 
до думок молоді. Своїми першими враженнями і, головне, 
очікуваннями від роботи в Енергоатомі з редакцією поділилися 
10 наймолодших співробітників Дирекції. Сьогодні їм не набагато 
більше, ніж бренду Енергоатом, і ми бажаємо їм відзначити ще 
багато «атомних» ювілеїв у нашому колективі.

РОВЕСНИКИ ЕНЕРГОАТОМА
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день роботи я відчула радість і задоволення, від-
чула, що в моєму житті починається щось нове і 
грандіозне. Компанії НАЕК «Енергоатом» хотілося 
б побажати процвітання, стабільності, масштабних 
проектів, удосконалення, вражаючих перспектив, 
ініціативних енергійних і щасливих співробітників, а 
також нових досягнень. У свою чергу, буду прагнути 
максимально сприяти успішному здійсненню всіх 
цих побажань.

Денис Войцехівський 
Інженер відділу поводження з РАВ 
Оскільки я народився в родині енер-

гетиків, а мої дитинство і юність пройшли 
в самому енергетично зарядженому місті 
– Енергодарі, компанія НАЕК «Енергоа-
том» у мене була завжди на слуху, і осно-
вні функції та обов’язки Компанії я знав 
і розумів ще з дитинства. У шкільні роки 
нам організовували оглядові екскурсії на 
майданчик ЗАЕС і її об’єкти, щоб діти ро-
зуміли всю міць і велич Запорізької АЕС. 
Також, проживаючи в місті енергетиків, 
практично на кожному кроці можна було 
зустріти символіку та слогани Енергоа-

тому. Тому з компанією НАЕК «Енергоатом», можна 
сказати, я знайомий практично з перших днів її за-
снування.

Перший день своєї роботи я пам’ятаю дуже чітко. 
Так сталося, що того дня я, можливо «з переляку», 
приїхав до офісу раніше початку робочого дня, що 
викликало у мене деякі труднощі з проходом до бу-
дівлі Компанії, тому що перепустки на той момент я 
ще не мав, і мені довелося пояснюватися охороні, 
хто я, й навіщо сюди прийшов. Перший день проле-
тів неймовірно швидко, оскільки все для мене було 
новим і цікавим.

Однією із перших яскравих подій для мене стало 
святкування нашого професійного свята – Дня енер-
гетика. У цей день, як ніколи, розумієш всю силу і 
міць своєї Компанії. А оскільки День енергетика 
святкується напередодні Нового року, то емоції і 
враження переповнюють удвічі більше. В той день я 
вперше познайомився з усім численним колективом 
Виконавчої дирекції з ядерної та радіаційної без-
пеки і науково-технічної підтримки. Через деякий 
час мені вдалося бути присутнім на нараді МАГАТЕ 
з питань поводження з радіоактивними відходами. 

Участь у роботі цього семінару відклалася яскравою 
подією, тому що я мав честь спілкуватися з експер-
тами світового рівня і черпати для себе передові 
технології й досвід провідних країн у сфері атомної 
енергетики.

Я щиро сподіваюся, що ми продовжимо експлу-
атацію всіх наших енергоблоків, і зможемо побуду-
вати нові блоки, для того щоб Україна могла стрімко 
і ефективно розвиватися, і кожен наш громадянин 
знав про таку компанію як Енергоатом. Я ж в свою 
чергу буду прагнути переймати позитивний світовий 
досвід за своїм напрямком поводження з РАВ і на-
магатися зробити все, щоб його можна було впрова-
дити в роботу нашої Компанії.

Ігор Іванов 
Інженер гру-

пи планування 
та обліку техні-
ко-економічних 
показників

Вперше про 
НАЕК «Енерго-
атом» я дізна-
вся ще під час 
навчання в 
школі від своїх 
батьків, оскіль-
ки вони були 
безпосередньо 
пов’язані з 
атомною про-

мисловістю.
У свій перший робочий день я з великим інте-

ресом і бажанням взявся за виконання нових 
обов’язків. А мої керівники і колеги по відділу допо-
могли скоріше увійти в курс справи, за що я їм дуже 
вдячний.

Найяскравішими подіями за час роботи в Ком-
панії для мене були перший день роботи, участь у 
нарадах на найвищому рівні НАЕК та в спортивному 
забігу в команді #ЕнергоатомRUN.

Працюючи в Енергоатомі, я мрію отримати змо-
гу професійного і кар’єрного зростання, щоб своєю 
роботою приносити користь Компанії й суспільству. 
А вища мета, яку я для себе бачу, – в перспективі 
очолити найкращу компанію України – наш НАЕК.
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Микола Карнаух 
Редактор Центру зов-

нішніх інформаційних 
комунікацій

Коли в 9 класі серед-
ньої школи вчитель гео-
графії розповідав нам 
про атомну енергетику, 
яка 4-ма станціями ви-
робляє 40% всієї гене-
рації країни, Енергоа-
том видавався чимось 
особливо таємним і таким далеким від нас. Зда-
валося, що на роботу до такої компанії приймають 
тільки через спецслужби, і лише після закінчення за-
критих навчальних закладів, про які мало хто знає. 
Але з часом, під час здобуття вищої освіти і вивчення 
усіх видів генерації електроенергії, атомна енерге-
тика ставала для мене все більш уособленою і менш 
примарною. Проте уявлення, що я сам колись ста-
ну часткою цієї компанії, не було майже до самого 
прийому на роботу до Енергоатома. Період початку 
роботи в компанії, безумовно, буде асоціюватися у 
мене з успішним продовженням термінів експлуа-
тації діючих енергоблоків. Але хотілося б вірити, що 
з часом енергетика України зможе вийти на еконо-
мічно обґрунтоване утворення тарифів, і Енергоатом 
матиме можливість не тільки продовжувати терміни 
експлуатації діючих установок, а й вводити в експлу-
атацію нові потужності.

Ольга Попова 
Провідний докумен-

тознавець загального 
відділу

За час своєї роботи 
в НАЕК «Енергоатом» 
я зрозуміла, що моє 
прагнення працюва-
ти тут було повністю 
виправдане. Робота 
в Компанії стала для 
мене не тільки джере-
лом досвіду і практич-
них навичок, а й сприяла кращому розумінню 
специфіки праці атомників. Звичайно, я усвідом-
лювала, що така робота вимагає найвищої квалі-
фікації і пильної уваги, але вже під час перших від-

відин атомної електростанції, а саме Запорізької 
АЕС, я побачила наживо, наскільки складними є 
умови роботи на атомному енергоблоці. А в ма-
шинному залі енергоблоку я ще більше перекона-
лася, що організаційно-технологічні умови праці, 
зокрема підвищена температура в залі, постійна 
вібрація і високий рівень шуму є складними і не-
звичними для організму людини. Екскурсія до 
Навчально-тренувального центру мені продемон-
струвала, що сконцентрованість, гранична уваж-
ність і досвід прийняття зважених рішень в умовах 
обмеженого часу є невід’ємними характеристика-
ми сучасного атомника. Я пишаюся тим, що саме 
такі люди працюють у нашій Компанії, і день за 
днем забезпечують стабільний і безпечний роз-
виток атомної галузі. Щиро бажаю НАЕК «Енер-
гоатом» безперервного стабільного розвитку за 
будь-яких умов.

Юлія Вавдійчик 
Інженер відділу 

планування ремонтів і 
управління ресурсами

Зростаючи допит-
ливою дитиною, я за-
вжди цікавилася, чому 
горить лампочка, як 
працює той чи інший 
електроприлад, звідки 
береться енергія і світ-
ло... І хто б міг подумати, 
що через багато років 
мені вдасться, якщо і не 
брати безпосередню участь у експлуатації атомних 
станцій, то хоча б наблизитися до розгадки моїх хоч і 
дитячих, але важливих питань, стати частиною вели-
кого механізму на ім’я НАЕК «Енергоатом».

А відтоді, як я працюю в такій великій Компанії з 
її численним колективом, мене не залишає відчуття, 
що всі ми рухаємося до єдиної мети, працюємо на 
благо України.

І, не дивлячись на такий важкий для нашої кра-
їни час, НАЕК «Енергоатом» залишається констан-
тою, яка працює ефективно і безпечно, формуючи 
позитивний імідж нашої країни на міжнародній аре-
ні. В нашій передовій енергетичній компанії я від-
чуваю захищеність і впевненість у завтрашньому дні.
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ДОСВІД І МОЛОДІСТЬ

Рената Яресько 
Економіст Центру зовнішніх інформаційних 

комунікацій, кандидат економічних наук
Вперше з діяльністю НАЕК «Енергоатом» я 

познайомилася в 2012 році, коли почала пи-
сати кандидатську дисертацію. Мені випала 
унікальна можливість у своєму дослідженні 
провести оцінку й аналіз ризиків усіх видів 
традиційних джерел електроенергії в Україні. 
В ході написання роботи я була приємно вра-
жена, що, не дивлячись на те, що в суспільстві 
склалося уявлення про високий рівень ризику, 
насправді в українській атомній енергетиці 
ймовірність виникнення ризикових подій міні-
мальна, оскільки Компанія активно проводить 

низку заходів щодо мінімізації ймовірності їхньої 
появи. Але на момент написання роботи я й гадки 
не мала, що це буде першою сходинкою на шляху до 
працевлаштування в Енергоатомі. Минулого року 
мені пощастило пройти стажування в одному з під-
розділів Компанії, а цього року – почати свою тру-
дову діяльність в зовсім іншому. Але в обох випад-
ках у мене були однакові відчуття першого дня – це 
передчуття чогось нового: нових знайомств, знань 
і досвіду.

В Компанії мені імпонує її постійне прагнення до 
розвитку, що дає можливість молодим фахівцям ре-
алізувати себе професійно, застосувати на практиці 
всі свої отримані знання і навички. Тому від роботи 
в компанії я очікую професійного зростання, набуття 
безцінного досвіду і підвищення своєї кваліфікації, 
що неможливо без прагнення постійно вдосконалю-
вати свої професійні здібності.

Тетяна Тітенко 
Бухгалтер відділу обліку витрат та зовнішніх 

розрахунків
Тема атомної енергетики мені знайома ще 

з дитинства, бо народилась я саме у місті, яке 
будувалось як супутник атомної електростанції, 
нині сумно, але всесвітньовідомої ЧАЕС, міс-
ті-герої Славутич. Вперше про НАЕК «Енерго-
атом» я почула ще в 3 класі, коли відвідувала 
гурток малювання в рідному місті Славутич. Я 
брала участь у конкурсі «Мирний атом». 

І ось у свій перший робочий день в Компанії 
я була приємно вражена дитячими малюнка-
ми, які прикрашають стіни офісу Дирекції – це 

роботи моїх шкільних друзів, з якими я відвідувала 
гурток малювання. Це викликало приємні та теплі 
спогади. 

В колективі НАЕК «Енергоатом» панує тепла та 
доброзичлива атмосфера, а також створені всі умо-
ви для комфортної роботи. До дня святкування 20-ї 
річниці Компанії хочу побажати всім працівникам 
натхненної праці, стабільності та відсвяткувати ще 
не одне двадцятиліття! Вітаю!

Вікторія Яшкіна
Провідний спеціа-

ліст Центру зовнішніх 
інформаційних комуні-
кацій

Вперше про Енер-
гоатом дізналася на 
начальних курсах 
вишу: вчилась я на 
еколога, тому компа-
нія згадувалась на різ-
них предметах – техно-
екологія, радіоекологія, промислова екологія тощо. 
Курсову роботу писала про Енергетичну стратегію 
України та її «без’ядерну» альтернативу. І близько в 
той час не могла уявити, що доля зведе мене з цією 
Компанією, адже серед екологів часто вирує стерео-
тип, що «справжні» екологи в Енергоатомі не працю-
ють :) Я люблю руйнувати стереотипи, тому з радістю 
прийняла пропозицію працювати тут. 

Проте, справжня робота зі знищення міфів на 
мене чекала попереду, коли довелося віч-на-віч 
мало не щодня протидіяти критиці збоку антиядер-
них організацій. Так я відкрила для себе цінність 
комунікації в атомній енергетиці, особливо на тему 
впливу на довкілля, коли навіть найменше відхилен-
ня в тлумаченні чи перекладі може викликати сус-
пільний резонанс. 

Енергоатом для мене – це величезний колектив 
розумних, професійних, цілеспрямованих людей, 
готових завжди захищати репутацію великої родини 
атомників та енергетиків, з якими я отримала без-
цінний досвід роботи, нові знання та натхнення. 

Бажаю Енергоатому залишатися надійним дже-
релом низьковуглецевої базової енергетики, не-
впинно розвиватися, вдосконалюватися в питаннях 
безпеки та завжди тримати марку локомотива укра-
їнської енергетики!
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Дорогі друзі, шановні атомники!

Висловлюємо найщиріші вітання керівництву та колективу Націо-
нальної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» з нагоди 
20-річного ювілею підприємства.

Вам випала нелегка і водночас шанована роль бути серед першо-
прохідців у формуванні енергетичного сектору української економіки і 
закріпити свою головну місію – виробництво електроенергії у найбез-
печніший спосіб. Прямуючи невідворотно обраним шляхом, Енерго-
атом у молодій незалежній українській державі став одним із найпо-
тужніших рушіїв для збереження і розвитку винятково важливої атомної 
енергетики, активним прибічником привернення інвестиційних ресур-
сів у галузь, безумовною складовою соціально-економічного добробуту 
населення. 

Біографія вашої компанії віддзеркалює чимало рис становлення атомної га-
лузі. І приємно, що НАЕК «Енергоатом» завжди конструктивно підходить до кож-
ного нового завдання розвитку цього складного сегменту економіки, націлений 
досягати тільки найкращих результатів, розвиватися, завойовувати лише високі 
позиції на міжнародній арені, переймати найкращий світовий досвід. Ви завжди 
дисципліновано виконуєте свої зобов’язання не лише перед діловими партнера-
ми, але й в першу чергу перед суспільством.

Втішно, що Компанія «Енергоатом» завжди прагне до вдосконалення, відкри-
ваючи нові плідні перспективи своєї виробничої діяльності, а також відчуваючи 
і розуміючи важливість найновітніших тенденцій ведення бізнесу – цивілізова-
ного розвитку і застосування принципів соціально відповідального підприєм-
ництва. 

Для нас важливо і, по-своєму, пізнавально співпрацювати разом з вами у 
проекті зі створення і підготовки перспективного президентського кадрового 
резерву Енергоатома. Ми дякуємо за довіру, адже це велика відповідальність – 
готувати управлінців такого масштабу. Щиро сподіваємося, що наша можливість 
долучитися до вашої важливої роботи нестиме тільки позитивні зміни, а резуль-
тати підготовки майбутніх керівників підприємства та галузі ефективно впрова-
джуватимуться в діяльність вашої Компанії на практиці. 

Щиро бажаємо ДП «НАЕК «Енергоатом» процвітання, цікавих проектів та 
стрімкого розвитку!

З повагою 

президент МІМ-Київ  Ірина Тихомирова
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Які, на Ваш погляд, основні досягнення Енер-
гоатома за всі роки роботи Компанії?

Основним досягненням є те, що Енергоатом 
зберіг і примножив генеруючі потужності. Безпо-
середньо на Хмельницькій атомній електростанції 
за роки існування нашої енергокомпанії вдало-

ся добудувати другий енергоблок, пустити його 
в 2004-му році, і виконати всі необхідні заходи 
щодо підвищення безпеки. Була велика об’ємна 
програма – 146 заходів. Ми виконали 80 заходів 
перед пуском блоку, а вже інші – виконували піс-
ля. І в ході планово-попереджувальних ремонтів 
нам вдалося реалізувати ті заходи, які містилися в 
«Зеленій книзі» МАГАТЕ, присвяченій прихованим 
проблемам безпеки реакторів ВВЕР-1000 320-ї 
моделі. Ми виконали всі. 

Які події Вам найбільше запам’яталися за 
час роботи в атомній енергетиці?

Я досить довго працюю в атомній енергетиці – з 
30 березня 1978 року. Після закінчення Фізико-
технічного факультету Томського політехнічного 

МИКОЛА ПАНАЩЕНКО:  
«БАЖАЮ ПРАЦІВНИКАМ 
ЕНЕРГОАТОМА ТРУДИТИСЯ В МИРНИХ 
УМОВАХ І ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ!»

Хмельницька АЕС – наймолодша 
атомна електростанція України. За 
останнє двадцятиріччя їй вдалося удвічі 
збільшити встановлені потужності. 
Ювілейний 2016 рік ХАЕС відпрацювала 
з майже 100% КВВП (традиційно 
постукаємо по дереву). А ще їй 
якимось дивом вдається зберігати 
третій і четвертий блоки в стані повної 
бойової готовності до того моменту, 
коли на майданчик повернуться 

будівельники і монтажники, а в кабінети – графіки з термінами 
поставок нового обладнання, будівельних і монтажних робіт. 
Своїми спогадами і очікуваннями з нами поділився генеральний 
директор ХАЕС Микола Сергійович Панащенко.
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інституту мене направили за державним розподі-
лом на тоді ще Західно-Українську АЕС, яку згодом 
перейменували на Рівненську АЕС. Там я працю-
вав 26 років. На РАЕС мені довелося попрацювати 
на посаді інженера групи ядерної безпеки тепло-
фізичної лабораторії, потім – її керівником, пізні-
ше – начальником ядерно-фізичної лабораторії у 
відділі ядерної безпеки. А після аварії на ЧАЕС, 
в 1986-му році відбулася реорганізація служб з 
ядерної безпеки, і в 1988-му мене призначили 
заступником головного інженера з ядерної та ра-
діаційної безпеки. На початку 2000-х років я вже 
працював заступником директора з питань безпе-
ки Рівненської АЕС. А в кінці 2004-го року – був 
призначений на посаду генерального директора 
Хмельницької АЕС.

Що цікавого було за цей період? 38 років – 
це досить серйозний інтервал часу. Я особисто 
керував роботами, які, в кінцевому підсумку, об-
ґрунтували можливість роботи Рівненського 2-го 
енергоблоку на підвищеній потужності. У 1985-86 
роках цей блок працював на 109 % номінальної 
потужності. Після Чорнобильської катастрофи ці 
роботи, на жаль, були заборонені. Але ми накопи-
чили значний досвід форсування потужності реак-
торів ВВЕР-440. Цим скористалися фінські колеги 
на АЕС Ловііса, а також угорці на АЕС Пакш та інші 
станції. На даний час вони на реакторах ВВЕР-440 
підтримують навантаження потужністю 500 МВт на 
кожен блок, і в кінцевому підсумку одержали істот-
не зростання генерованої потужності.

Ще один із найцікавіших для мене моментів був 
у червні 2004 року, коли Міністр палива і енерге-
тики призначив мене науковим керівником пуску 
енергоблоків №2 ХАЕС і №4 РАЕС. Для мене це 
було непросте завдання, але ми впоралися і успіш-
но запустили ці два блоки.

Що б Ви хотіли побажати колективу Енергоа-
тому в день ювілею Компанії?

В першу чергу я хочу побажати всім успішної 
роботи над продовженням термінів експлуатації 
наших енергоблоків, доведення їх ступеня безпеки 
до найвищих світових стандартів. Всім працівни-
кам Енергоатома, як і собі особисто, бажаю міцно-
го здоров’я, благополуччя та можливості трудити-
ся в мирних умовах і правовій державі.

Ще раз зі святом! З Днем народження нашої 
улюбленої Компанії!
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Асоціація «Український ядерний 
форум» вітає НАЕК «Енергоатом» з 

20-річчям створення Компанії!
ДП «НАЕК «Енергоатом» є провідною електрогенерую-

чою компанією України, яка безпечно і надійно виробляє 
понад 50% електроенергії. Без перебільшення, вона є на-
ріжним каменем економіки держави.

 За 20 років, саме завдяки створенню НАЕК «Енергоа-
том» та об’єднанню всіх наявних ресурсів, було введено в 
експлуатацію два нових енергоблоки з реакторами ВВЕР-
1000, що в умовах перманентної політичної, фінансово-
економічної турбулентності в Україні, без перебільшення, 
можна розглядати як видатне досягнення: Об’єднана елек-

троенергетична система України отримала 2 ГВт додаткових встановлених по-
тужностей, а держава – зміцнила свою енергетичну незалежність та надійність 
енергозабезпечення.

Всі ці роки Компанія на постійній основі докладала зусиль для підвищення 
рівня безпеки діючих енергоблоків, який відповідає міжнародним стандартам з 
ядерної та радіаційної безпеки. Це отримало визнання не тільки в нашій держа-
ві, а й серед міжнародної професійної спільноти ядерників, про що засвідчило 
успішне завершення проекту на виконання Меморандуму між Україною та ЄС 
про співробітництво в енергетичній сфері, в рамках якого, зокрема, вперше в 
світі оцінювалася проектна безпека діючих українських АЕС за сучасними вимо-
гами. Додатковим підтвердженням успішності роботи компанії в напрямку під-
вищення безпеки стали також результати позачергової переоцінки безпеки АЕС 
за методологією ЄС після аварії на АЕС «Fukushima Daiichi».

Наполеглива робота з постійної модернізації ядерних енергоблоків та підви-
щення безпеки їхньої експлуатації дозволила НАЕК «Енергоатом» продовжити 
терміни експлуатації шести енергоблоків поза проектні терміни, та забезпечити 
тим самим стабільне енергопостачання для всіх категорій українських спожива-
чів. Окремо слід відзначити, що саме стале функціонування ядерної енергетики 
у важкий період з початку російської агресії в умовах дефіциту вугілля антрацито-
вої групи для теплових електростанцій у зимові періоди 2014-2015 та 2015-2016 
років забезпечувало надійність роботи Об’єднаної енергосистеми України. І це 
все в умовах зростання рівня неплатежів на ринку за вже відпущену електро-
енергію.

2016-9_ukr__.indd   52 05.10.2016   8:33:13



червень-жовтень 2016

З НАГОДИ 20-РІЧЧЯ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

53

За останні три роки Енергоатом зробив суттєві кроки 
у диверсифікації як поставок ядерного палива, так і по-
слуг на окремих етапах ядерно-паливного циклу, а також 
диверсифікацію постачальників обладнання для укра-
їнських АЕС, максимально спираючись на можливості 
вітчизняних виробників. Успішна робота й фінансове 
благополуччя оператора АЕС є запорукою розвитку укра-
їнського атомно-промислового комплексу.

Тому не дивно, що НАЕК «Енергоатом» виступила 
ініціатором об’єднання провідних вітчизняних підпри-
ємств атомно-промислового комплексу та енергетично-
го машинобудування і створення Асоціації «Український 
ядерний форум» у 2009 році з метою координації діяль-
ності для вирішення загальних економічних та соціаль-
них завдань, впливу на формування державної політики 
розвитку ядерної галузі, сприяння досягненню більш ви-
сокого рівня довіри з боку українського суспільства до 
використання ядерної енергії в різних галузях економі-
ки. 15 червня 2011 року Асоціація «Український ядерний 
форум» приєдналася в якості асоційованого члена до Єв-
ропейського ядерного форуму. «Український ядерний фо-
рум» став першим національним ядерним форумом, при-
йнятим до Європейського Форатому, з числа країн, що не 
є членами Європейського Союзу. Асоційоване членство 
в Форатомі ми розглядаємо як важливий крок на шляху 
інтеграції України до європейських структур, який має за-
початкувати діалог, обмін досвідом і співробітництво між підприємствами атом-
ної промисловості нашої держави з провідними компаніями Європи.

Дозвольте побажати компанії НАЕК «Енергоатом» зміцнювати свої позиції се-
ред лідерів світових операторів АЕС, напрацьовуючи зразки для наслідування 
доброї практики у забезпеченні безпеки, а всім співробітникам Компанії – міц-
ного здоров’я, родинного благополуччя та процвітання.

Від імені всіх підприємств – членів Асоціації
 Микола Кухарчук

Ольга Кошарна
Олексій Ананенко
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Енергоатом для мене почався з ProZorro. В грудні 
2014 року був лише підписаний меморандум про під-
тримку цього проекту НАЕК «Енергоатом».

Це був дуже цікавий період – насправді можна 
було міняти щось у нашій країні. Це був вир подій, це 
був період проб та помилок, створення і покращення 
системи, яка вже сьогодні приходить на зміну системі 
державних (нині «публічних») закупівель у державних 
компаніях та структурах.

Так, вона ще не досконала, але ця система живе, 
розвивається, вчиться на своїх помилках, недоліки 
переводить у переваги. Багато хто висуває завищені 
вимоги, і це правильно: певен, з часом ProZorro буде 
їм відповідати.

На сьогодні ProZorro вже отримала світове визнання – в травні 2016-го 
року система стала переможницею в номінації публічного сектору в World 
Procurement Awards-2016 (найвища нагорода в сфері закупівель).

Приємно, що більшість людей, які пов’язані зі створенням та впровадженням 
системи ProZorro в життя, відзначають великий внесок у цю роботу Енергоато-
ма. Я неймовірно вдячний долі та Енергоатому за те, що зміг долучитися до ство-
рення системи ProZorro, яка не словом, а ділом змінює мою країну на краще.

Заступник керівника Робочої групи 
з удосконалення системи електронних 
закупівель Олександр Махно

ПРАЦЮЄМО 
ПРОЗОРО –  
ПРАЦЮЄМО 
З PROZORRO
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Вітаю Енергоатом з річницею і принагідно дякую за допомогу в створен-
ні, тестуванні та впровадженні системи електронних публічних закупівель 
ProZorro! З самого початку було зрозуміло, що ми розмовляємо однією 
мовою та маємо спільну мету – змінити систему, зробити закупівлі більш 
ефективними і конкурентними. Я часто звертаюсь до кейсу Енергоатома, 
коли потрібно проілюструвати тезу про те, що сама лише електронізація не 
дасть необхідного ефекту, що потрібен комплексний підхід і зміни до філо-
софії закупівель в цілому. Так тримати! Пишаюсь вами!

Керівник проекту ProZorro, 
член Національної ради реформ Крістіна Гуцалова

Від імені команди електронних закупівель 
ProZorro вітаю Енергоатом із 20-річчям! Компа-
нія, яка є основою вітчизняної енергетики та науко-
ємної промисловості, однією із перших приєдналась 
до нашого пілотного проекту на початку 2015-го року 
та продовжує бути в лідерах і зараз. Ми знаємо, що 
за цими словами – праця багатотисячного колективу, 
який готовий втілювати нові технології не тільки в осно-
вній роботі, але і в питаннях прозорості та підзвітнос-
ті громадянам України. Бажаю всім членам команди 
Енергоатома плідної роботи та високих досягнень, 
якими буде пишатись вся країна!

Заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов

Шановні колеги! Від імені департаменту державних закупівель вітаю вас 
із ювілеєм! Користуючись нагодою, хочу подякувати за підтримку системи 
ProZorro та роботу, яку проводить ваша організація для забезпечення про-
зорості й ефективності публічних закупівель.

Бажаю натхнення, наснаги та успіхів Компанії і всьому вашому колек-
тиву!

Директор департаменту регулювання 
державних закупівель Олександр Стародубцев
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Доброго дня. Мене звати Андрій, і протягом 
2014-15 років я був мобілізований в АТО, – де займав 
посаду виконуючого обов’язки командира взводу 
снайперів. Фронт нашої присутності за три ротації 
простягався від передмість Попасної до Дебальцева. 
Я, як і мої товариші по службі, хочемо щиро подяку-
вати волонтерській групі працівників Енергоатома. 
Практично з першого дня, як ми прибули у зону АТО, 
я познайомився з вашою волонтерською групою. Це 
трапилося під Дебальцево, на славнозвісному блоці 
Балу. Протягом всієї служби ви підтримували нас, і 

Коли українська земля почала оплакувати своїх синів, колектив Енергоатома не залишився осторонь!
Справжні патріоти та небайдужі з кожного нашого підрозділу згуртувалися в єдину команду, щоб стати 

ланкою між нашими Захисниками на Сході та мирною землею, де сходить сонце і спокійно сплять діти. Тією 
ланкою в ланцюжку, через яку наші Герої отримували і продовжують отримувати не тільки вкрай необхідне і 
важливе військове спорядження, а й такі потрібні їм там опіку і турботу, увагу, доброту, розуміння особливої цін-
ності їх подвигу. Ланкою, вісником, зв’язковим між родинами, мирними містами, де на них чекають, та лінією 
вогню, де плавиться залізо, де ціною життя патріотів гартується незалежність України.

Приєднання Компанії «Енергоатом» до потужного волонтерського руху дало змогу кожному з нас відчути 
власну гідність, єдність; дало відчуття підтримки, плеча поряд, на яке можна спертися у важку хвилину, що 
притаманне тільки команді однодумців. Проте, найголовніше – це відчуття причетності до захисту нашої Бать-
ківщини! Воно надихає і надає сил долати перешкоди і рухатись вперед до нашої спільної мети - розбудови 
Української держави!

Ірина Шевченко

КОЛИ СПАЛАХНУВ ДОНБАС
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постачали все, що нам було потрібно: від шкарпеток 
до бушлатів; від кариматів до сухих борщів. Всього і 
не перелічиш, не вистачить місця. Нічого з переда-
ного нам не можна вважати дрібницею, чи чимось 
зайвим, але особлива подяка за електроніку. Тепло-
візори, планшети, далекоміри, і ОПТИКА, як денна 
так і нічна. Особливо нічна. Для нас це була єдина 
можливість діяти не тільки в день... Напевне немає 
слів, якими можна висловити всю ту вдячність, яку ми 
відчуваєм до ваc, але хочу сказати, що в тому, що всі 
мої хлопці повернулися додому, ваша заслуга нічим 
не менша, – ніж наша.

Командир взводу снайперів Яворський Андрій 
«Ангел» Національна Гвардія України в/ч 3002

Вітаємо Енергоатом з  «Двадцяткою» та бажа-
ємо завжди залишатися мирним атомом! Велика 
подяка співробітникам та волонтерам компанії за 
активну допомогу. Ви навіть туди, де війна обри-
вала мережу Енергоатому, привозили нам теплі та 
смачні посилки. Вдячні бійці 128 ОГПБ. 

Боєць 128 ОГПБ Ківлюк Павло «Борода»

Великий привіт та подяка волонтерам з Енер-
гоатома. Це завдяки вам бійці мали той теплий 
та такий необхідний зв’язок з «мирною землею». 
Особливо в дуже «гарячі дні».

Ми приємно були здивовані вашою сміливістю, 
побачивши вас на лінії фронту та з необхідними 
для нас речами. Шана  вам, друзі-патріоти. РАЗОМ 
СИЛА!!!

Кройтор Сергій «Хоттабич» Боєць 90 ОАЕМБ 
ім. Героя України Зубкова Івана Івановича
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Від імені 90 ОАЕМБ ім. Героя 
України Зубкова Івана Івановича 
висловлюю глибоку вдячність за по-
стійну та завжди доцільну допомогу, 
яку ми отримували в тяжкий для 
країни час від колективу Енерго-
атома та його волонтерської групи 
«Волонтери ЕнергоАТОма». 

Дякуємо, що Ви проходите з 
нами  цей важкий шлях від моменту 
заснування Батальйону та в най-
гарячіших точках нашого Фронту 
(ДАП, околиці Донецька, Авдієвська 
«Промка»). 

Разом до ПЕРЕМОГИ!!!
Майор Бойко Андрій «Ятрань» 

заступник командира 90 ОАЕМБ 
ім. Героя України Зубкова Івана 

Івановича Дорогі працівники Енергоатома! Від усього 
особового складу механізованого батальйону 
прийміть найщиріші вітання із 20-м днем Вашо-
го народження! Ми від усієї душі дякуємо Вам 
за допомогу та підтримку. Разом ми все подола-
ємо i обов’язково переможемо. Зичимо всьому 
Вашому колективу козацького закарпатського 
п’ятизіркового здоров’я! Всього Вам найкращого! 
Слава Україні!!!

Майор Грузінцев Андрій «Грузін» заступник 
командира Механізованого батальйону 128 

ОГПБ

З повагою та з щирими побажаннями вітаю 
колектив Енергоатома та групи «Волонтери Енер-
гоАТОма» з 20-ю річницею! Від себе особисто  і 
підпорядкованого особового складу морських пі-

2016-9_ukr__.indd   58 05.10.2016   8:33:20



червень-жовтень 2016

ЕНЕРГОАТОМ ДЛЯ АТО

59

хотинців бажаю успіхів у житті, чистого неба над 
головою та рідної землі під ногами. Дуже дякуємо 
за вагомий внесок у бойову готовність підрозді-
лів морської піхоти, за підтримання бойового духу 
особового складу та за любов до УКРАЇНИ!!!

Слава Україні!
Слава Атомникам!
Слава Морській піхоті!

Капітан Ягелло Владислав «Шмель» коман-
дир роти 501-го батальйону морської піхоти

Перша Реактивна Батарея 93-ої бригади 
щиро вітає колектив та волонтерів Енергоатома з 
20-річчям Компанії. Бажаємо успіху та процвітан-
ня. Ми дуже вдячні за вашу таку необхідну та по-
стійну допомогу у зоні АТО, зокрема нашій батареї. 
Прийміть нашу вдячність та вітання, ваша Арта)

Лейтенант Карпенко Сергій «Карп», старший 
офіцер Першої Реактивної батареї 93 ОМБР

Волонтери Енергоатома – заряджені позити-
вом люди настільки, що вірус гарного настрою 
завжди передавався кожному моєму бійцю, навіть 
після тяжкої ночі на передовій. Певно ми їх частіше 
бачили ніж своїх командирів. Можете мені повіри-
ти, – це дуже приємно.

Вони в короткий 
термін опанували но-
вий напрямок роботи, 
де стали справжніми 
професіоналами, яких 
завжди раді бачити на 
всіх, найгарячіших ді-
лянках війни з окупан-
том.

Низький уклін вам, 
Волонтери! І велика 
подяка кожному спів-
робітнику компанії. Ви 
приклад того, як має 
працювати справжня 
Команда.

Сержант Римарук 
Андрій «Молдован» 

командир взводу роз-
відки 53 ОМБР
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РУХАЄМОСЬ ПОТУЖНО

Велопробіг «З Україною в серці» був проведе-
ний як іміджевий захід, присвячений 25-річчю Не-
залежності України і 20-річчю створення ДП НАЕК 
«Енергоатом». Команда велосипедистів Енергоато-
му ознайомила жителів 5 областей України з робо-
тою атомних електростанцій, їхньою безпечністю і 
екологічністю, з місцем нашої Компанії на енерге-
тичному ринку України, а також з її значенням для 
енергетичної безпеки та економічної незалежності 
нашої держави. Одночасно спортсмени-атомники 
пропагували здоровий спосіб життя, демонструва-
ли нові сучасні стандарти для побудови здорового 
суспільства, адже лише сильні люди можуть ство-
рити успішне суспільство.

Команда велосипедистів Енергоатома протя-
гом семи днів подолала 820 км, проїхала п’ятьма 
областями України: Рівненською, Хмельницькою, 
Житомирською, Чернігівською та Київською. 
Маршрут велопробігу проходив через Вараш (Куз-

нецовськ), Острог, Нетішин, Славуту, Шепетівку, 
Баранівку, Житомир, Коростишів, Макарів, Київ, 
Вишгород, Десну, Славутич.

За тиждень велопробігу було проведено десят-
ки зустрічей з жителями населених пунктів, і все 
для того, аби довести, що незалежність держави 
базується, передусім, на її енергетичній безпеці та 
економічній незалежності.

Під час велопробігу ми ознайомлювали місце-
вих жителів з роботою та досягненнями нашої Ком-
панії. Зустрічі проводили біля міських та селищних 
рад, магазинів, шкіл, на площах і вулицях. Люди 
охоче цікавились атомною енергетикою, роботою 
атомних електростанцій, станом атомних блоків 
та бажали нам нових досягнень і перемог. А ми в 
свою чергу пояснювали, що наша Компанія несе 
світ і тепло в кожну домівку.

У команді були представлені фахівці, які займа-
ють різні посади, починаючи від молодого робіт-

Велопробіг працівників  
Енергоатом у цифрах:
5 областей
7 днів
25 км/год середня швидкість
Більше 100 км щоденного пробігу
820 здоланих кілометрів
50 000 витрачених кілокалорій
32 представники чотирьох АЕС 
та Дирекцій Компанії 
45 годин у дорозі
60 зустрічей з жителями 
населених пунктів
Безмежна кількість позитивних 
емоцій

ВЕЛОПРОБІГ  
«З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ»
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ника, який лише починає працювати на атомній 
станції, і закінчуючи топ-менеджерами компанії   
як генеральний директор Рівненської АЕС Павло 
Павлишин і директор із закупівель НАЕК «Енерго-
атом» Валерій Васильков. Тим не менш, всі були 
рівні, жодних субординацій чи переваг у команді 
не було.

Всі учасники велопробігу одержали позитив-
ні враження від рівня організації та проведення 
заходу! Велопробіг об’єднав спортсменів-енер-
гетиків силою командного духу, налаштував на 
майбутні перемоги. Участь у заході взяли 32 пред-
ставники чотирьох АЕС України та Дирекцій Ком-
панії, а також відокремлений підрозділ компанії 
«Атомремонтсервіс» у м. Славутич. Буквально за 
кілька перших днів із об’єднаної групи, в більшості 
незнайомих між собою людей, була створена по-
тужна команда велогонщиків різного віку, різного 
класу їзди на велосипеді, але з однаковими цін-
ностями, однаковим розумінням відповідальності 
та однаковим бажанням рухатись вперед.

Що вразило? Безперечно – це командна вза-
ємодопомога. Особисто в мене тричі розривало 
велосипедні шини, і я не мав запасних. Але не-
зважаючи на начебто серйозну, на перший погляд, 
проблему, рух нашої велоколони затримувався не 
більше п’яти хвилин. Коли це сталося вперше, на 
другий день пробігу, я навіть ще не знав, як зва-
ти хлопців із Запорізької АЕС, які миттєво віддали 
свою камеру і здійснили ремонт мого колеса. Піз-
ніше, теж саме зробили хлопці з Рівненської АЕС.

Хочу відмітити позицію організаторів велопробі-
гу щодо забезпечення безпеки велогонщиків. Вона 
заслуговує на увагу і повагу. В даному випадку кон-
ституційний принцип, що життя і здоров’я людини є 
найвищими соціальними цінностями, працював на 
повну. Протягом усього часу ми мали професійне 
супроводження нашої велоколони працівниками 
поліції. У супроводженні також брали участь водії 
НАЕК «Енергоатом». Безпека нашого життя була в 
надійних руках, і за це велика подяка організато-
рам заходу, поліцейським і нашим водіям.

Пам’ятні всі дні нашого велопробігу, але не 
можу не пригадати останній день, коли ми проти 
вітру рухались автодорогою Чергнігів–Славутич зі 

швидкістю близько 35 км/год. Незабутнім є також 
недільне коло містом Славутич, коли на 130-му 
кіло метрі нашого денного велопробігу супровід 
місцевої поліції вирішив ще поводити нас по місту. 
І це насправді було з останніх сил.

Хлопці та дівчата в команді були неймовірні! По-
зитивні емоції зашкалювали! Всі проявили напо-
легливість, витримку і величезне бажання досягти 
поставленої мети! Мотивація й сила духу атомників   
на найвищому рівні! Саме такі спортивні заходи 
виховують у працівників Компанії відповідальність, 
налаштовують на взаємодопомогу, прищеплюють 
навички роботи в команді, бажання і уміння брати 
ситуацію під контроль та приймати самостійні рі-
шення. Учасники велопробігу проявили свої най-
кращі якості та сильні сторони, що в подальшому 
дасть їм змогу ще якісніше організовувати свою 
роботу та отримувати позитивні результати.

Олег Поліщук, Дирекція НАЕК «Енергоатом»
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АТОМНА ЕНЕРГІЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

До 20-річчя Енергоатома 
підкорено вершину 
Казбека

Ельбрус, піки Тянь-Шаню, а нині і Казбек – гір-
ські вершини, які підкорив працівник Хмельниць-
кої АЕС Олександр Веремійчук, з гордістю підняв-
ши прапори України та Енергоатома. Сходження 
на вершину Кавказу, присвячене 20-річчю енерго-
компанії, досвідчений альпініст і тренер скелела-
зів міста атомників здійснив разом із інженером 
виробничо-технічної служби Хмельницької АЕС 
Олександром Третяком і вихованкою клубу альпі-
нізму та скелелазіння Майєю Максимчук.

До підкорення Казбеку Олександр Веремійчук 
готувався заздалегідь: в детальному плані було 
розписано кожний день сходження. Напередодні 
поїздки була проведена зустріч із головою Хмель-
ницької обласної федерації альпінізму і скеле-
лазіння Лесею Гошовською, яка нещодавно повер-
нулася з Кавказу, щоб почути її поради та останні 
настанови.

За словами учасників експедиції, сходження 
розпочали після першої години ночі слідом за 
альпіністами зі Швейцарії. Чим вище підіймалися 

нетішинські скелелази, тим гіршими ставали по-
годні умови. На висоті 4800 м, коли до вершини 
залишалося ще понад 200 метрів, сильний вітер і 
густий туман стали на заваді.

У горах свої правила і свої закони, де відчу-
вається особлива підтримка і взаємозалежність. 
Напевно, тільки ті, хто підкорював гірські верши-
ни, розуміють, що означає бути в одній упряжці. 
Порада досвідченого інструктора із Грузії Георгія 
Топнадзе, який супроводжував швейцарських аль-
піністів, була як ніколи вчасною: група залишила 
частину речей на даній висоті і піднялася на вер-
шину Казбеку 5 033 м, на якій пробула під шкваль-
ним буревієм всього декілька хвилин.

Не менш складним був і спуск. «В такі момен-
ти відбувається переосмислення всього життя і 
розуміння того, що будь-яка справа потребує сер-
йозного ставлення та спеціальної підготовки», – ді-
литься враженнями Олександр Третяк.

Майя Максимчук, яка йшла до своєї мрії більше 
трьох років, сподівається повернутися на вершину 
ще раз, коли гора зустрічатиме сонячною і лагід-
ною погодою.
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Олімпійське срібло —  
у вихованки спортивної 
школи міста-супутника 
Хмельницької АЕС

Олімпійське срібло в Ріо-2016 здобула Аліна 
Комащук, вихованка комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи (КДЮСШ) Хмельницької АЕС. У 
складі української збірної з фехтування на шаблях 
нетішинська спортсменка завоювала найвищу для 
себе нагороду – срібло Олімпійських ігор. 

Українська команда у складі Ольги Харлан, 
Аліни Комащук, Олени Кравацької і Олени Вороні-
ної на шляху до олімпійських медалей, перемогла 
кореянок із рахунком 45:40 та у півфіналі здолала 
італійських фехтувальниць із рахунком 45:42.

На жаль, не вдалося принести до скарбнички 

України золотої медалі, як це було на Олімпіаді в 
Пекіні, коли саме фехтувальна команда за участі 
спортсменок із міста-супутника Хмельницької АЕС 
Галини Пундик та Ольги Жовнір завоювала першу 
найвищу нагороду. У фінальному двобої україн-
ські фехтувальниці з рахунком 30:45 поступилися 
команді із Росії, яка підійшла до цієї Олімпіади в 
оптимальній формі.

Для вихованок Нетішинської КДЮСШ, олім-
пійські ігри на цьому не закінчилися, адже лег-
коатлетка Вікторія Ткачук взяла участь у змаган-
нях з бігу на 400 м з бар’єрами. І хоча до фіналу 
Вікторії увійти не вдалося, але одна з найкраси-
віших спортсменок Олімпіади, претендентка на 
звання Міс збірної України гідно представила 
місто українських атомників в Ріо-де-Жанейро.

Аліна Комащук (друга зліва) 
разом з українською жіночою 
командою шаблісток

2016-9_ukr__.indd   63 05.10.2016   8:33:22



64 www.atom.gov.ua

XXX Відкритий 
Всеукраїнський турнір з 
боксу

В кінці серпня 2016 року в місті рівненських 
атомників завершився тиждень професійного бок-
су серед чоловіків, присвячений 20-річчю НАЕК 
«Енергоатом». Близько 60 запальних поєдинків 
визначили кращого боксера XXX Відкритого Всеу-
країнського турніру з боксу на призи НАЕК «Енер-
гоатом» та ВП «Рівненська АЕС».

Цього року спортивний захід зібрав більше 70 
спортсменів у 10-ти вагових категоріях з 17 об-
ластей України, а також з Молдови та Білорусі. Зо-
крема, серед учасників – боксери збірної України 
(до 22 років).

За результатами запеклих боїв у категорії до 49 
кг перемогу здобув вихованець клубу боксу РАЕС 
«Золота рукавиця» варашанин Тарас Радчук. Зо-
лото у категорії до 52 кг узяв львів’янин Андрій 
Тишковець, який також здобув нагороду у номінації 
«За волю до перемоги». У ваговій категорії до 60 кг 
переміг одесит Степан Чеботарь, до 64 кг – рівня-
нин Юрій Шепелюк, до 75 кг – киянин Олександр 
Шитий, +91 кг – криворіжець Ігорь Шевадзуцький. 
Останній також визнаний Кращим боксером турні-
ру та нагороджений Кубком ім. Миколи Фрідмана. 
Під час спортивного дійства визначено і кращих 
суддів турніру, ними стали: Андрій Ситніков (м. 
Одеса), Руслан Соколов (м. Тернопіль) та Олег Ку-
леша (м. Хмельницький).

Підсумки цьогорічного ювілейного заходу, при-
свяченого 20-річчю НАЕК «Енергоатом», свідчать, 
що Компанія дбає про всебічний розвиток соці-
альної структури у містах-супутниках українських 
АЕС. Проведення заходів такого рівня підтверджує 
високу якість спортивних та культурних об’єктів 
Рівненської АЕС, професіоналізм працівників усіх 
напрямків та прагнення підприємства виростити 
здорове майбутнє покоління. НАЕК «Енергоатом», 
лідер електроенергетичної генерації країни, є та-
кож активною та незмінною прибічницею розвитку 
спорту та популяризації здорового способу життя 
серед населення. Адже наша енергія – це наше 
майбутнє!
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З НАГОДИ 20-РІЧЧЯ НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Шановні партнери!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди 20-річчя ком-
панії ДП НАЕК «Енергоатом»!

Завдяки Вашим здібностям, зваженим рішенням, 
енергії, досвіду компанія посіла належне місце на укра-
їнському ринку.

Ми щиро раді, що за два роки у нас з Вами склались 
дружні партнерські взаємовідносини! 

Що, зважаючи на всю серйозність Вашої компанії, 
Ви завжди знаходите час та можливість на участь у наших турнірах та заходах!

ВБО «Даун Синдром» повністю присвячує себе служінню нашим особливим 
дітям, – і ми вдячні Вашій команді, що розділяєте з нами цю участь! 

Дякуємо за співчуття та небайдужість до проблем наших дітей!
За те, що «мирний атом» з року в рік допомагає нашим дітям пробивати до-

рогу до повноцінного життя!
Бажаємо Вам подальших успіхів та нових досягнень!

З повагою 

 колектив ВБО «Даун Синдром»!
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НАЙПРАВДИВІША ІСТОРІЯ ПРО НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

Спочатку був 
Великий Вибух Гепнуло так, що 

вчені досі шукають 
бозон Хіггса

Пройшло трохи часу, десь 
мільярди три-чотири років, і 
давні єгиптяни почали перші 
експерименти з електрикою. 

Ще через 
років 300-

400 людство 
впритул 

підійшло до 
використання 
енергії поділу 

ядра атома

Щось знав про електроенергію 
ще задовго до її появи і Галілео 
Галілей 

Земля стояла на слонах,  
слони - на черепасі.  
Але ми не про це.
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