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Три найбільші аварії на АЕС: 
причини та наслідки

До Чорнобильської аварії найбільшою аварією 
в історії світової енергетики вважалася аварія, 
яка сталася на АЕС «Три-Майл-Айленд» у березні 
1979 р. у США. Під час цієї аварії була серйозно 
пошкоджена активна зона, близько половини якої 
було розплавлено. Вона досі вважається найваж-
чою ядерною аварією у США,  хоча, згідно з офі-
ційними даними, в результаті аварії не було жертв, 
жодна людина не постраждала, кількість радіоак-
тивних речовин, що потрапили у навколишнє се-
редовище, оцінено як незначну. 

Основними причинами аварії на Три-Майл-
Айленді були помилки операторів, які погіршили 
ситуацію з відмовою систем безпеки ядерної уста-
новки. Після аварії на всіх АЕС США були внесені 
зміни до системи підготовки операторів. Якщо до 
цього основна увага приділялася вмінню опера-
тора аналізувати ситуацію та визначати причини 
проблем, що виникли, то після аварії підготовка 
була зосереджена на виконанні оператором за-

здалегідь визначених технологічних процедур. 
Були розроблені та впроваджені симптомно-орієн-
товані інструкції. Також були розроблені аварійні 
плани реагування, які передбачали швидке опові-
щення населення та ЗМІ. 

Аварія на Чорнобильській АЕС. Відповідно 
до Звіту МАГАТЕ  INSAG-7 основними чинниками 
аварії  були недоліки у конструкції реактора РБМК, 
низька якість регламенту експлуатації в частині 
забезпечення безпеки, неефективність регулю-
вання та нагляду за безпекою в ядерній енергети-
ці, помилки персоналу тощо.

Враховуючи це, після Чорнобиля особлива ува-
га приділялася саме проектним основам, зокре-
ма, щодо застосування консервативного підходу з 
максимальним використанням властивостей вну-
трішньої самозахищеності реакторної установки. 

У звіті  МАГАТЕ INSAG-1 (1986 р.), присвячено-
му причинам та наслідкам аварії на ЧАЕС, вперше 
з’явився термін «культура безпеки», який наразі є 
основоположним у ядерної енергетиці.

Одним із головних уроків аварій на АЕС «Три-
Майл-Айленд» та ЧАЕС стала усвідомлена необхід-
ність виконання таких заходів:
– готовність до аварійного реагування навіть для 

малоймовірних подій;
– виявлення небезпечних умов, що можуть при-

звести до аварій, розробка та виконання необ-
хідних заходів для їх попередження;

– забезпечення захисту працівників аварійних 
служб на майданчику АЕС;

– розробка критеріїв та положення для оператив-
ної оцінки умов на АЕС і радіаційної обстановки 
за межами майданчика з метою прийняття рі-
шень щодо евакуації населення, переселення, 
обмежень щодо харчових продуктів та інших 
контрзаходів; 

– оперативне реагування на занепокоєння насе-
лення та ЗМІ.
Окрім безпосередніх наслідків, аварії на АЕС 

6 www.atom.gov.ua

ГАЛУЗЕВА ПОЛІТИКА

Юрій  
НЕДАШКОВСЬКИЙ 

26 квітня 2016 р. виповнилося 30 років від дня катастрофи, яка сталася на 
Чорнобильській АЕС, і яка є найбільшою в історії атомної енергетики: вона 
стала наймасштабнішою як за величиною викиду радіоактивних речовин 
за межі атомної станції та кількості  жертв, так і розміром  психологічних та 
економічних збитків, що були заподіяні економіці України та сусідніх держав. 
Після цієї аварії змінився сам підхід до безпеки АЕС: з’явилось таке поняття, 
як культура безпеки, з’явилось розуміння того, що питання підвищення 
безпеки має інтернаціональний характер, і сьогодні ціла низка міжнародних 
організацій працює в цьому напрямку. Процес підвищення безпеки АЕС 
є безперервним — постійно оновлюється досвід експлуатації, проводяться 
поглиблені дослідження безпеки, тому атомники всього світу, зокрема й 
українські, ніколи не зупиняться на досягнутому і забезпечуватимуть рівень 
безпеки атомних електростанцій відповідно до нових стандартів, що постійно 
підвищуються. 
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«Три-Майл-Айленд» та ЧАЕС серйозно позначили-
ся на всій ядерній енергетиці у цілому. Так, аварія 
на АЕС «Три-Майл-Айленд» викликала надзвичай-
но широкий резонанс у суспільстві, в результаті 
чого в США почалася широкомасштабна анти-
ядерна кампанія, внаслідок якої було прийнято 
рішення щодо поступової відмови від будівництва 
нових енергоблоків. Із 125 об’єктів атомної енер-
гетики, які будувалися на момент аварії, 50 було 
законсервовано, незважаючи на високий рівень 
готовності деяких з них. 

З огляду на це світова ядерна енергетика з 
80-х років минулого століття практично не роз-
вивалася до початку нульових, коли у низці країн 
Європи були прийняті рішення щодо продовження 
розвитку ядерної енергії. Наприклад, у Швейца-
рії таке рішення було прийнято на референдумі у 
травні 2003 р.

В Україні мораторій на будівництво нових АЕС 
було оголошено Верховною Радою України  3-го 
серпня 1990 р., а знято його було  у 1993 р.

Аварія на АЕС «Фукусіма-Дайічі». Світовий 
«ядерний ренесанс» був тимчасово призупинений 
аварією на АЕС «Фукусіма-Дайічі», яка сталася 
у березні 2011 р. Навіть одна з найбільш техно-
логічно розвинених країн світу Японія не змогла 
попередити цю аварію. Вона сталася внаслідок 
непередбаченого впливу сильних землетрусів та 
спричинених ними цунамі, які вивели з ладу систе-
ми електроживлення та охолодження реактора, що 
у свою чергу призвело до розплавлення активної 
зони реакторів. 

Відповідно до висновків японської парламент-
ської комісії причинами аварії стали неготовність 
до землетрусів та цунамі навіть на нормативному 
рівні, а також невдалі дії з ліквідації аварії персо-
налом АЕС, власником АЕС та урядом Японії. Стан-
дартний проект ядерної установки недостатньо 
враховував специфіку місця розташування АЕС. 

Після аварії на АЕС «Фукусіма-Дайічі» МАГАТЕ 
та європейські регулятори радикально перегля-
нули вимоги до проектування безпечних АЕС. Для 
нових та існуючих АЕС значно розширився пере-
лік вихідних подій, які слід враховувати у проекті 
ядерної установки, встановлено значні запаси 
безпеки, які мають бути передбачені при проекту-
ванні АЕС. 

Аварія на АЕС «Фукусіма-Дайічі» стала новим 
викликом для людства. Втім, вона суттєво не впли-
нула на позиції держав стосовно розвитку ядерних 
програм.

Ті країни, які ще до цієї аварії заявляли про 
наміри поступового згортання атомної енергети-
ки, прискорили це згортання. Разом з тим, такі 
європейські країни, як Франція, Великобрита-
нія, Чехія не відмовляються від розвитку атомної 
енергетики. У країнах Азії (Китай та Індія) взагалі 
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ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ 
АЕС УКРАЇНИ 
З початку 80-х років були розроблені та 
виконувались на галузевому рівні такі 
основні програми підвищення безпеки:
1. «Зведені заходи з підвищення 

безпеки діючих енергоблоків з 
реакторами ВВЕР та РБМК» СМ-88 и 
СМ-90.

2. «Програма підвищення безпеки АЭС 
с реакторними установками ВВЕР-
1000, 440», 1994 р.

3. «Зведені заходи з підвищення 
безпеки діючих енергоблоків АЕС 
України з реакторами типу ВВЕР-1000 
(320)», 1999 р.

4. «Програма пріоритетних заходів з 
підвищення безпеки енергоблоків 
АЕС України», 1999 р.

Після ратифікації Україною Конвенції 
про ядерну безпеку діяли та 
виконувалися затверджені на урядовому 
рівні програми:
– 2002-2005 рр. «Комплексна 

програма модернізації та 
підвищення безпеки енергоблоків 
АЕС України»;

– 2004-2009 рр. «Програма 
модернізації та підвищення безпеки 
енергоблоків №2 ХАЕС і №4 РАЕС 
«після пуску»;

– 2006-2010 рр. «Концепція підвищення 
безпеки діючих енергоблоків 
атомних електростанцій».

Наразі виконується затверджена Урядом 
«Комплексна (зведена) програма 
підвищення рівня безпеки енергоблоків 
АЕС». Її реалізація почалася у 2011 р.
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спостерігається справжній бум — одночасно спо-
руджуються десятки енергоблоків. Навіть у США, у 
2012 р. (вперше з 1978 р.) було видано ліцензію 
на спорудження нової АЕС.

Наразі у світі в експлуатації перебуває 444 ре-
актори, будується – 64.

Міжнародна кооперація 

Після аварій на АЕС «Три-Майл-Айленд» та Чор-
нобильській АЕС спеціалісти з усього світу були 
змушені переглянути проблему безпеки атомних 
електростанцій та замислитися над необхідністю 
міжнародного співробітництва з метою підвищен-
ня безпеки атомних електростанцій. 

У 90-х роках минулого століття МАГАТЕ вико-
нало програму допомоги країнам Центральної та 
Східної Європи і країнам колишнього Радянсько-
го Союзу щодо оцінки безпеки атомних реакторів 
радянських проектів. У відповідних звітах МАГАТЕ 
з рекомендаціями (так званих «Зелених книгах») 
були визначені основні проблеми безпеки, пріо-
ритети в галузі підвищення безпеки та виконано 
аналіз повноти та адекватності програм з підви-
щення безпеки.   

Для здійснення міжнародного співробітництва 
у галузі безпеки операторами АЕС усього світу в 
1989 р. була створена Всесвітня Асоціація опера-
торів АЕС (ВАО АЕС). Мета та місія цієї організації 
— максимально підвищувати безпеку та надійність 
АЕС у всьому світі. 

ВАО АЕС об’єднує зусилля операторів атомних 
електростанцій та виконує свої завдання шляхом 
взаємної підтримки, добровільного обміну інфор-
мацією та використанням позитивного досвіду 

експлуатації АЕС.
НАЕК «Енергоатом» також є членом ВАО АЕС – 

на українських атомних електростанціях система-
тично проводяться партнерські перевірки безпеки 
їх експлуатації і впроваджується передовий світо-
вий досвід.

Така співпраця дає можливість використовува-
ти досвід експлуатації усіх  АЕС світу та підвищува-
ти їх безпеку. 

Крім того, 17 червня 1994 р. у Відні була при-
йнята Конвенція про ядерну безпеку. Її учасника-
ми є більш ніж 70 країн. Метою Конвенції є до-
сягнення та підтримання високого рівня ядерної 
безпеки в усьому світі. Конвенцією встановлено 
безумовний пріоритет ядерної безпеки при вико-
ристанні ядерної енергії над іншими цілями. 

Україна ратифікувала Конвенцію у грудні 
1997 р. Для підтвердження дотримання положень 
Конвенції Україна так само як і інші країни-учас-
ниці кожні 3 роки надає Національну доповідь для 
розгляду на засіданнях МАГАТЕ. Доповіді України, 
зазвичай, одержують позитивні відгуки країн-
учасниць Конвенції. 

Крім того, на виконання положень Конвенції 
про ядерну безпеку в Україні створено незалеж-
ний регулюючий орган. 

У лютому 1995 р. було прийнято Закон України 
«Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку», який є основним у ядерному законодав-
стві України та встановлює пріоритет безпеки лю-
дини та навколишнього природного середовища 
над усіма іншими чинниками.

Міжнародна технічна  
допомога Україні

Після здобуття Україною статусу незалежної 
держави міжнародною спільнотою прийняте рі-
шення про надання Україні міжнародної технічної 
допомоги, у тому числі, у галузі підвищення без-
пеки АЕС.

Найбільш вагомими програмами міжнарод-
ної технічної допомоги є Міжнародна програма з 
ядерної безпеки, фінансована Урядом США, Про-
грама TACIS, (по 2006 р.) та починаючи з 2007 
р. — програма «Інструмент співробітництва у галузі 
ядерної безпеки» (INSC), фінансовані ЄС. 

Крім того надавалась цільова допомога Уря-
дів Німеччини, Франції, Великої Британії, Чехії, 
Швеції, направлена на підвищення безпеки АЕС 
України.

Міжнародна програма з ядерної безпеки 
США (МПЯБ). Реалізована в Україні у 1993-
2006 рр. (за винятком проекту «Кваліфікація ядер-
ного палива для АЕС України», який виконувався 
до червня 2015 р). 

Виконано 74 проекти на суму близько 
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Діюча програма з підвищення безпеки 
українських атомних електростанцій 
містить всі заходи, необхідні для 
попередження аварій, які відбулися 
на АЕС «Три-Майл-Айленд», ЧАЕС, 
«Фукусіма-Дайічі». На даний час обсяг 
зазначених заходів чітко визначений, 
погоджений з регулюючим органом, 
відомі шляхи вирішення цих проблем, 
відомо, які технічні засоби необхідні для 
їх реалізації. Необхідно забезпечити 
лише належне їх виконання
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$300 млн. 
Найбільш вагомий внесок МПЯБ США був за 

такими проектами:
– диверсифікація джерел постачання ядерного 

палива для АЕС України;
– розробка та постачання повномасштабних тре-

нажерів для всіх енергоблоків АЕС України;
– оцінка безпеки АЕС – виконання імовірнісного 

аналізу безпеки першого рівня;
– постачання обладнання для систем важливих 

для безпеки (системи представлення параме-
трів безпеки, інформаційно-обчислювальна 
система верхнього рівня та інші);

– підвищення фізичного захисту;
– розробка симптомно-орієнтованих аварійних 

інструкцій.
Програма ТACIS/INSC. Допомогу в рамках 

програми TACIS розпочато у 1992 р. та заверше-
но Програмою дій 2006 р. (фактично виконання 
програми TACIS завершено у грудні 2015 р., піс-
ля виконання проекту щодо створення Комплексу 
з переробки твердих радіоактивних відходів на 
ЗАЕС). 

Всього у рамках програми TACIS виконано 160 
проектів на суму близько EUR213 млн.

Найбільш вагомі проекти програми TACIS : 
– модернізація електрообладнання СУЗ і АКНП 

на енергоблоці №1 ХАЕС;
– створення комплексів з переробки твердих ра-

діоактивних відходів на ЗАЕС і РАЕС;
– заміна інформаційно-обчислювальної системи 

на блоках №№1, 2 РАЕС; 
– переробка рідких радіоактивних відходів на 

ХАЕС і РАЕС;
– заміна теплоізоляції першого контуру енерго-

блока №3 ЮУАЕС. 
Серед проектів програми INSC слід відзначити 

масштабний проект щодо створення Національно-
го центру підготовки ремонтного і керівного пер-
соналу НАЕК «Енергоатом» на базі ЗАЕС.

Безпека українських АЕС

Після Чорнобильської катастрофи в Україні 
були розроблені та виконувались програми підви-
щення безпеки для діючих енергоблоків АЕС. До 
них увійшли заходи з приведення енергоблоків до 
нових норм, правил та стандартів з безпеки, ре-
комендацій «Зелених книг» МАГАТЕ з підвищення 
безпеки  атомних реакторів радянських проектів. 
У міру набуття досвіду експлуатації, виконання 
аналізів безпеки, отримання додаткових рекомен-
дацій МАГАТЕ, ці програми доповнювалися окре-
мими заходами.

Безпека українських АЕС була підтверджена 
позитивними висновками безпрецедентної комп-
лексної перевірки безпеки — в рамках спільного 

проекту Україна–ЄС–МАГАТЕ проведено унікаль-
ну за масштабами виконаних робіт комплексну 
оцінку безпеки всіх українських енергоблоків. На 
кожному з 15-ти діючих енергоблоків проведена 
оцінка стану безпеки на основі самооцінки і не-
залежної перевірки експертами МАГATЕ (проектна 
безпека, експлуатаційна безпека, поводження з 
РАВ та зняття з експлуатації). 

Експерти МАГАТЕ і ЄС встановили практично 
повну відповідність всіх енергоблоків українських 
АЕС вимогам МАГАТЕ з ядерної безпеки, які існу-
вали на той час. 

Відповідність міжнародним стандартам з без-
пеки, які були значно підвищені після Фукусіми, 
буде досягнуто після реалізації всіх «постфуку-
сімських» заходів у рамках діючої програми під-
вищення безпеки та Національного плану дій за 
результатами «стрес-тестів». Це було підтверджено 
результатами партнерської перевірки результатів 
«стрес-тестів» для українських АЕС, затверджених 
Секретаріатом ENSREG (група європейських регу-
ляторів з ядерної безпеки) у квітні 2012 р.

Зокрема, в Україні для діючих АЕС одразу після 
аварії на АЕС «Фукусіма-Дайічі» за рекомендація-
ми Ради ЄС була проведена позачергова комплек-
сна переоцінка безпеки всіх енергоблоків АЕС (так 
звані «стрес-тести»). За результатами цієї роботи 
були розроблені та включені до діючої Комплек-
сної (зведеної) програми підвищення безпеки 
енергоблоків АЕС (КзПБ) додаткові заходи для по-
передження аварій, аналогічних «фукусімській». 
Статус цієї програми було підвищено у той час 
до урядового постановою КМУ. Програма діє до 
2020 р., її метою є доведення рівня всіх енерго-
блоків українських АЕС до оновлених міжнародних 
стандартів з безпеки. 

Україна впроваджує «постфукусімські» заходи, 
направлені на відновлення аварійного електро-
живлення систем безпеки (мобільні дизель-гене-
ратори) та забезпечення аварійного охолодження 
активної зони (мобільні насосні установки). Також 
особливу увагу приділено заходам для поперед-
ження можливих вибухів водню, забезпечення 
цілісності контайменту,  розробці симптомно-ори-
єнтованих інструкцій та керівництв з управління 
важкими аваріями тощо.  Ці заходи вже виконано 
на енергоблоках «малої серії» ВВЕР-1000/В-302, 
338, виконуються на інших енергоблоках АЕС.

Основні «постфукусімські» заходи плануєть-
ся виконати до 2017 р. На сьогодні з 1275 за-
планованих до виконання заходів програми вже 
виконано майже 50%. Основний обсяг заходів з 
підвищення безпеки на енергоблоці виконується 
до прийняття рішення щодо продовження терміну 
його експлуатації.

Сьогодні найвищий пріоритет в роботі україн-
ських АЕС має забезпечення безпеки і по-
стійне підвищення її рівня. 

січень-квітень 2016
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Отже, спочатку про кілька загальновідомих фак-
тів. Об’єднана енергосистема (ОЕС) України — це 
сукупність електростанцій, електричних і тепло-
вих мереж, інших об’єктів електроенергетики, що 
об’єднані спільним режимом виробництва, переда-
чі та розподілу електричної й теплової енергії за їх 
централізованого управління. 

Донедавна ОЕС України працювала у складі 
восьми регіональних електроенергетичних сис-
тем (Західної, Південно-Західної, Центральної, 
Північної, Донбаської, Дніпровської, Південної та 
Кримської), які пов’язані між собою системоутво-
рюючими та міждержавними високовольтними 
лініями електропередачі. Атомні електростанції 
(АЕС) входять до складу 4-х регіональних енерго-
систем: Рівненська АЕС з чотирма енергоблоками 
загальною потужністю 2835 МВт — до Західної ЕС, 
Хмельницька АЕС з двома енергоблоками загаль-
ною потужністю 2000 МВт — до Південно-Західної 
ЕС, Запорізька АЕС з шістьма енергоблоками за-
гальною потужністю 6000 МВт — до Дніпровської ЕС 
та Южно-Українська АЕС з трьома енергоблоками 
загальною потужністю 3000 МВт — до Південної ЕС.

Західні регіони України мають надлишок генеру-
ючих потужностей, а центральні, східні та південні 
— їх дефіцит, який покривається перетоками елек-
троенергії з заходу. 

Абсолютну більшість електростанцій України по-
будовано у середині минулого сторіччя і їх облад-

нання гостро потребує заміни та модернізації. 
Винятком є відносно «молоді» енергоблоки 

АЕС, серед яких енергоблок №6 Запорізької АЕС 
введено в експлуатацію у 1995 р., а енергоблоки 
№2 Хмельницької АЕС та №4 Рівненської АЕС — у 
2004 р. 

Слід зазначити, що блоки гідроелектростанцій 
(ГЕС) мають потужність до 100 МВт, переважна 
кількість блоків теплових електростанцій (ТЕС) — від 
100 до 300 МВт, а з 15 енергоблоків АЕС 13 мають 
потужність по 1000 МВт, один — 420 МВт і один — 
415 МВт. 

Велика потужність енергоблоків АЕС, а отже і 
їх інерційність, зумовлює відповідні вимоги до об-
ладнання АЕС і режимів експлуатації енергоблоків. 
Проектне призначення енергоблоків АЕС — працю-
вати на стаціонарній потужності, близькій до номі-
нальної. АЕС можуть тривалий час працювати і не 
на повній потужності, але при цьому значно змен-
шується ефективність їх експлуатації через значне 
зростання питомих витрат на кіловат-годину виро-
бленої електроенергії. 

Часта зміна потужності енергоблока АЕС не пе-
редбачена проектом і призводить до прискорено-
го спрацювання обладнання, збільшення витрат 
на ремонт і підвищення ймовірності його відмов. 
Менш потужним енергоблокам ГЕС та ТЕС значно 
легше змінювати режими роботи, тому вони і ви-
користовуються в якості маневрених потужностей 
під час зміни обсягів споживання електроенергії в 
енергосистемі.

Специфіка роботи електроенергетичної галузі 
полягає в тому, що у будь-який момент часу вся ви-
роблена електроенергія повинна бути спожита. Тоб-
то, необхідно постійно підтримувати баланс або від-
повідність між обсягами виробництва і споживання 
електроенергії, і при цьому забезпечувати її якість. 

Відсутність балансу призводить до зміни якісних 
характеристик електроенергії, основними з яких є 
частота та напруга. Відхилення якісних характерис-
тик електроенергії за припустимі межі може при-
звести до виходу з ладу електротехнічного облад-
нання і навіть до розвалу енергосистеми в цілому.

Зміна споживання в енергосистемі відбувається 
під час підключення або відключення від мережі 
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будь-якого електротехнічного пристрою — від лам-
почки освітлення у вашій оселі до електроплавиль-
ної печі на металургійному комбінаті. 

Підтримання балансу при зміні потужності спо-
живання досягається за рахунок відповідної зміни 
потужності генерації. До змін потужності споживан-
ня ОЕС України так само, як і будь-яка інша енер-
госистема, готується заздалегідь шляхом створення 
необхідного резерву маневреної потужності генера-
ції. 

Слід зазначити, що крім характерних і очікуваних 
коливань потужності споживання протягом доби 
(день - ніч), тижневих (будні - вихідні) та сезонних 
протягом року (зима - літо), в енергосистемі також 
відбуваються і несподівані зміни потужності спожи-
вання, наприклад, через обриви лінії електропере-
дачі та непередбачені зміни потужності генерації з 
різних причин, зокрема, через аварійне відключен-
ня від мережі енергоблока електростанції.

Для забезпечення надійного функціонування 
енергосистеми для кожного такого випадку перед-
бачається відповідний резерв маневреної потуж-
ності генерації, який може бути оперативно введе-
ний в роботу або виведений з роботи в залежності 
від обставин. 

Для прикладу розглянемо добовий графік ви-
робництва/споживання електроенергії в ОЕС Украї-
ни за 1 березня 2016 р.

Як видно з графіка, мінімальний рівень сумарної 
потужності усіх видів генерації в нічний період доби 
склав 16000 МВт, а під час максимального спожи-
вання електроенергії після 19 години — 20500 МВт. 

Звернемо увагу читача на той факт, що необ-
хідна потужність генерації для покриття попиту на 
електроенергію під час піку споживання у 20500 
МВт становить 36,5% від сумарної потужності всіх 
видів генерації в ОЕС України (56116 МВт) і могла 
би бути забезпечена виключно ТЕС, загальна потуж-
ність яких складає більше 27000 МВт. 

Однак цього не відбувається, оскільки ДП «Енер-
горинок» на підставі заявок електростанцій, за пра-
вилами роботи в оптовому ринку електроенергії, 
здійснює відбір енергоблоків для роботи у наступ-
ну добу і складає для них графік навантаження на 
кожну годину доби для покриття заявленої потреби 
споживачів. При цьому у першу чергу до роботи 
плануються енергоблоки виробників електроенергії 
з альтернативних джерел, яким держава гарантує 
викуп усієї виробленої ними енергії, а також тепло-
електроцентралей (ТЕЦ), які, крім електроенергії, 
поставляють споживачам і теплову енергію. Далі до 
графіка включаються енергоблоки ГЕС та ГАЕС, по-
тім АЕС і останніми — енергоблоки ТЕС в залежності 
від заявленої ціни від найдешевшого до найдорож-
чого. При цьому заявлена потужність АЕС включа-
ється до графіка у повному обсязі лише за умови 
збалансованості графіка у кожну годину наступної 
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Загальна потужність усіх типів 
електростанцій, які працюють в ОЕС 
України, за даними Міненерговугілля, 
станом на 1 січня 2016 р. оцінюється 
у 56116 МВт. У т.ч. загальна потужність 
ТЕС становить 27735 МВт (49,4% від 
загальної), АЕС — 13835 МВт (24,7%), 
ТЕЦ та блок-станцій — 6728 МВт (12,0%), 
ГЕС — 4600 МВт (8,2%), електростанцій 
на альтернативних джерелах енергії 
(вітрові, сонячні, біомаса тощо) — 
2033 МВт (3,6%), ГАЕС — 1186 МВт (2,1%)

Добовий графік виробництва/споживання 
електро енергії в ОЕС України за 1 березня 2016 р.
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доби, а ТЕС необхідно забезпечити роботу у складі 
обладнання не менше мінімального для забезпе-
чення власних потреб в енергії для підтримки живу-
чості електростанцій. 

Отже, протягом доби енергоблоки АЕС працю-
ють у базовому режимі практично із постійною 
сумарною потужністю близько 10250 МВт. Потуж-
ність ТЕЦ також практично не змінюється і дорівнює 
близько 2200 МВт. ТЕС та ГЕС у нічний період доби 
з 00:00 до 07:00 працюють із мінімальною сумар-
ною потужністю близько 3500 МВт, а у денний 
період поступово збільшують сумарну потужність 
до 7000 МВт. В період нічного спаду споживання 
електроенергії до роботи у насосному режимі (як 
споживач енергії) залучаються ГАЕС та закачують 
воду у верхні водосховища, а у напівпікові та пікові 
години максимального споживання електроенергії 
збільшують свою потужність ТЕС і ГЕС та до роботи 
в генераторному режимі залучаються ГАЕС. Під час 
піку споживання близько 19:00 сумарна потужність 
усіх видів генерації досягла 20500 МВт, після чого 
поступово зменшується до нічного мінімуму. Без 
роботи ГАЕС у насосному режимі в період нічного 
мінімуму споживання електроенергії необхідно було 
би значно зменшувати потужність енергоблоків ТЕС 
або зупиняти їх роботу, що негативно впливає на 
технічний стан обладнання та економічні показни-
ки електростанцій.

Негативні фактори

Агресія Російської Федерації та криза в економі-
ці України значно ускладнили роботу ОЕС України. З 
чим пов’язані ці ускладнення? 

По-перше, відокремлення Кримської і частини 
Донбаської ЕС від ОЕС України та скорочення про-
мислового виробництва призвели до зменшення 
обсягу споживання та перерозподілу напрямів пе-
ретоків електроенергії, до чого не у повній мірі го-
това інфраструктура ОЕС України. 

В умовах, коли зменшується загальний обсяг 
споживання електроенергії протягом доби, в першу 
чергу зменшується її «базова» або постійна скла-
дова, що призводить до необхідності зменшення 
«базових» потужностей АЕС. При цьому резерв ма-

неврених потужностей необхідно підтримувати на 
високому рівні для покриття пікових навантажень 
і на випадок непланового відключення найпотужні-
шого блоку, який працює в енергосистемі.

По-друге, маневрені газомазутні блоки ТЕС через 
високу вартість і проблеми з газопостачанням виве-
дені в «холодний» резерв і частково законсервовані, 
а вугільні, які працюють на антрацитовому вугіллі — 
частково знаходяться на непідконтрольній території 
або мають проблеми із паливозабезпеченням. 

Через дефіцит маневрених потужностей при 
зменшенні загального обсягу споживання електро-
енергії (особливо у вихідні та святкові дні) диспет-
черська служба ОЕС України вимушена зменшувати 
базову потужність АЕС і залучати до роботи більшу 
кількість блоків теплових електростанцій, що при-
зводить до відповідного зменшення обсягів вироб-
ництва електроенергії на АЕС. 

І в цьому полягає наступна проблема для АЕС. 
Тариф на електроенергію, яку виробляють АЕС, 

встановлює Національна комісія регулювання, що 
здійснює госрегулювання у сфері енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). 

Розрахунок цього тарифу НКРЕКП виконує на 
підставі максимально можливого обсягу виробни-
цтва електроенергії АЕС протягом року. Адже чим 
більший прогнозний обсяг виробництва електро-
енергії АЕС, тим нижча її ціна. 

Це має відповідний позитивний вплив на змен-
шення оптової ринкової ціни на електроенергію, 
яку ДП «Енергоринок» продає оптовим постачаль-
никам, оскільки значний обсяг «дешевої» атомної 
енергії змішується із значно дорожчою енергією ін-
ших виробників. Але фактичні умови в ОЕС України 
не дозволяють працювати АЕС на повну потужність. 
В результаті цього Енергоатом не отримує запла-
нованих обсягів фінансування, а це призводить 
до вимушеного скорочення виробничих програм з 
підвищення безпеки, ефективності та продовження 
термінів експлуатації енергоблоків АЕС. 

Тільки протягом останніх чотирьох місяців за-
тверджені Міненерговугілля для АЕС показники 
прогнозних балансів електроенергії щомісяця ко-
ригувалися у бік зменшення:
- у листопаді 2015 р. — на 90 млн кВт-год, з 7510 

до 7420 млн кВт-год; 
- у грудні 2015 р. — на 370 млн кВт-год, з 8580 до 

8210 млн кВт-год;
- у січні 2016 р. — на 31 млн кВт-год, з 8271 до 

8240 млн кВт-год;
- у лютому 2016 р. — на 430 млн кВт-год, з 7734 

до 7304 млн кВт-год.
Таким чином, за цей період при тарифі у листо-

паді та грудні 2015 р. у розмірі 42,21 коп./кВт-год, 
у січні та лютому 2016 р. — у 41,9 коп./кВт-год, 
Енергоатом не отримав 387,3 млн грн пла-
нового доходу.

12 www.atom.gov.ua
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Фактичні умови в ОЕС України не 
дозволяють працювати АЕС на 
повну потужність. В результаті цього 
Енергоатом не отримує запланованих 
обсягів фінансування
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Зовнішні запозичення і власні 
напрацювання

За оцінками експертів зі Всесвітньої асоціа-
ції операторів АЕС (ВАО АЕС), які щорічно беруть 
участь у партнерських перевірках на українських 
АЕС, Енергоатом займає гідне місце в світовому 
атомному співтоваристві в плані забезпечення 
безпеки АЕС та організації розвитку культури без-
пеки. Компанія  підтримує і стимулює формування 
культури безпеки як серед своїх співробітників, так 
і серед працівників інших організацій, які викону-
ють роботи для АЕС. Однак для досягнення в цьому 
питанні рівня кращих світових компаній необхідно 
значне посилення роботи одночасно за двома на-
прямками:

• використання кращого міжнародного досвіду, 
адаптація його для АЕС компанії і, за результатами 
апробації на пілотній станції, поширення його на 
інші АЕС Енергоатома;

• вдосконалення і поширення на всі підрозділи 
вже існуючої в НАЕК позитивної практики (власні 
розробки, досвід, набутий під час виконання міжна-
родних проектів, результати місій МАГАТЕ і ВАО АЕС, 
відряджень персоналу на зарубіжні АЕС, усунення 
зауважень інспекцій регулюючих органів та ін.).

Одним з інструментів для виконання завдання 
підвищення безпеки АЕС є робоча група компанії 
з культури безпеки (РГКБ або робоча група), яка 
створена відповідно до рішення Ради з культури 
безпеки Енергоатома в березні 2014 р. До робо-

чої групи увійшли представники всіх АЕС і дирекції 
компанії, а також представники ВП НТЦ та ВП АРС. 
Головою групи призначений заступник директора з 
якості та управління ВП ХАЕС Максим Кремень.

Кожна українська АЕС має приклади позитивної 
практики щодо культури безпеки, які відповідають 
кращому світовому досвіду, напрацьовані під час 
виконання міжнародних проектів, місій технічної 
допомоги, а також рекомендацій місій МАГАТЕ і 
ВАО АЕС для усунення «слабких сторін експлуатації» 
та власні розробки. Тому одним із завдань РГКБ є 
поширення на всі українські АЕС вже існуючого по-
зитивного досвіду з культури безпеки, а також її по-
дальше вдосконалення.

Потенціал станцій

Запорізька АЕС отримала значний досвід під-
готовки персоналу під час міжнародного проекту 
«Створення національного центру підготовки ре-
монтного і керівного персоналу Енергоатома на 
базі НТЦ Запорізької АЕС». Проект реалізовано в 
рамках програми міжнародного технічного спів-
робітництва між Європейським Союзом і Україною 
«Інструмент співробітництва з ядерної безпеки» 
(ІСЯБ). У цьому проекті поєднані два самостійних 
проекти: створення Національного центру підго-
товки ремонтного персоналу НАЕК «Енергоатом» 
(НЦПРП) і створення Національного центру підго-
товки керівників НАЕК «Енергоатом».

ВНУТРІШНІ РЕЗЕРВИ 
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 
БЕЗПЕКИ АЕС
Працівник АЕС, стикаючись з  будь-яким недоліком або недбалістю 
на виробництві, не має права залишатися байдужим до цього. 
Тут немає поділу на зони відповідальності. Як усі оператори АЕС 
світу поділяють тягар відповідальності за аварію на японській АЕС 
«Фукусіма», так і кожен працівник АЕС відповідає не тільки за 
свою ділянку роботи, але і за роботу своїх колег — саме в цьому 
полягає культура безпеки. НАЕК «Енергоатом» поставила перед 
собою завдання відповідати кращим за рівнем культури безпеки 
операторам АЕС світу. Завдання складне, яке вимагає тривалої, 
цілеспрямованої праці всього персоналу  компанії.

Володимир  
ГОРОХОВ, 
заступник началь-
ника відділу нових 
проектів і технологій 
ВП «Науково-техніч-
ний центр»
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На Южно-Українській АЕС у 2004-2010 рр. ре-
алізований проект, головною особливістю якого 
було створення зацікавленості персоналу станції у 
встановленні причин помилок з метою уникнення 
їх повторення.

На даний час на ЮУАЕС виконується проект 
«Підвищення безпеки атомних станцій за рахунок 
поглибленого розуміння впливу «людського фак-
тора». Його впровадження здійснюється в рамках 
програми «м’якої» допомоги ІСЯБ.

Новий, більш масштабний проект, який стартував 
на ЮУАЕС у листопаді 2013 р., має системний харак-
тер і передбачає передачу міжнародних напрацю-
вань щодо впливу «людського фактора» на безпеку 
енергоблоків, ознайомлення вищої ланки керівни-
цтва АЕС з кращими практиками, розробку єдиної 
бази даних з обліку подій, пов’язаних з «людським 
фактором», а також комплекту посібників щодо впро-
вадження даного інформаційного продукту.

З 2014 р. Рівненська АЕС розпочала реаліза-
цію підпроекту програми ІСЯБ U1.05/10Т2 «Удо-
сконалення процесів управління інформацією про 

конфігурацію обладнання діючих АЕС» за проектом 
«Спільна програма в галузі ядерної безпеки, яка 
спрямована на підвищення рівня експлуатаційної 
безпеки, дотримання норм безпеки та ефективності 
використання кадрового потенціалу НАЕК «Енерго-
атом» і її атомних електростанцій».

Хмельницька АЕС є пілотною для виконуваного 
Енергоатомом з грудня 2011 р. спільного з Євроко-
місією проекту U1.05/09Т5 «Удосконалення управ-
ління культурою безпеки в ДП «НАЕК «Енергоатом» і 
на його АЕС». На даний момент за проектом:
• проведено аналіз кращої міжнародної практи-

ки управління культурою безпеки на АЕС;
• виконано порівняльний аналіз і узагальнення 

існуючих підходів і методів управління культу-
рою безпеки на АЕС і в цілому по компанії;

• консультантом проведено ряд семінарів для 
представників НАЕК різних рівнів управління 
(включаючи вище керівництво компанії), АЕС, 
інших підрозділів, регулюючого органу за тема-
тикою проекту;

• допрацьовуються навчальні матеріали з куль-
тури безпеки за виявленими зауваженнями з 
урахуванням системного підходу до навчання;

• розробляються стандарти компанії з культури 
безпеки та рекомендації;

• розробляється галузева програма щодо вдо-
сконалення та управління культурою безпеки;

• готуються пропозиції по оновленню конкретного 
плану заходів щодо вдосконалення і управління 
культурою безпеки в НАЕК і на пілотній АЕС.
За проектом також мають бути виконані наступні 

етапи:
• впровадження вдосконалених методів управ-

ління культурою безпеки в систему менеджмен-
ту пілотної АЕС і дирекції НАЕК;

• визначення та впровадження ключових показ-
ників ефективності в галузі культури безпеки;

• поширення результатів проекту в усіх підрозді-
лах Енергоатома.

Політика «незвинувачення»

На засіданні РГКБ за пропозицією ЮУАЕС роз-
глянуто питання впровадження в підготовку пер-
соналу НАЕК тренінгів, а також питання стосовно  
«пілотного» курсу тренінгів в частині створення 
моделей поведінки, спрямованих на запобігання 
помилок персоналу (пропозиції подані на підставі 
рекомендацій місії технічної підтримки ВАО АЕС).

У свою чергу, РГКБ рекомендувала винести це 
питання на галузевий рівень і підключити до його 
вирішення створений в компанії навчальний центр 
«Академія керівників атомної енергетики», сплану-
вавши етапи вирішення даного питання спільно з 
цим навчальним центром.
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За оцінками експертів зі Всесвітньої 
асоціації операторів АЕС (ВАО АЕС), які 
щорічно беруть участь у партнерських 
перевірках на українських АЕС, 
Енергоатом займає гідне місце в 
світовому атомному співтоваристві в 
плані забезпечення безпеки АЕС та 
організації розвитку культури безпеки
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Також за пропозицією ЮУАЕС на засіданні РГКБ 
у вересні 2015 р. розглянуто питання про необхід-
ність впровадження в компанії «політики незвину-
вачення»:
• вивчено результати реалізованого ЮУАЕС про-

екту міжнародної технічної допомоги за про-
грамою ІСЯБ U1.05/09Т4, спрямованого на 
подальше впровадження в компанії «політики 
незвинувачення»;

• обговорена практика ЮУАЕС в частині виключен-
ня депреміювання персоналу в випадках, коли:

- персонал доповів про допущене незначне 
порушення і виправив свою помилку (тоб-
то подія не призвела до відхилень в роботі 
АЕС, нещасного випадку, прямого збитку, 
пожежі та ін.);

- персонал доповів про подію, що стосуєть-
ся безпеки АЕС, яка через помилку персо-
налу могла статися, але її вдалося уникну-
ти завдяки правильним діям у конкретній 
ситуації;

• наголошено на необхідності внесення змін до 
нормативних документів, розроблених Держ-
атомрегулювання, і виробничих документів 
компанії в частині:
- чіткого поділу на рівні термінів і визна-

чення понять: «помилка», «порушення», 
категорій ненавмисних (помилкових) і на-
вмисних (свідомо неправильних) дій;

- важливості своєчасного інформування про 
ненавмисні помилкові дії, як складової 
внутрішнього досвіду експлуатації;

• наголошено на необхідності розробки політики 
та очікувань керівництва ДП «НАЕК  «Енерго-
атом» у частині незвинувачення персоналу.
Для подальшого вдосконалення культури безпе-

ки також важливим питанням є поліпшення роботи 
з персоналом щодо  недопущення його помилок. З 
даного питання на АЕС вже накопичено значний 
досвід. Перед робочою групою стоїть завдання 
обрати найбільш ефективний шлях впровадження 
його на всіх АЕС.

Без формалізму

Гарним прикладом позитивного досвіду з куль-
тури безпеки є проведення компанією міжнарод-
них конференцій з цього питання, які засвідчили 
зацікавленість персоналу АЕС стосовно  аспектів 
культури безпеки, які висвітлюються на цих конфе-
ренціях. Підготовка до проведення конференцій, а 
також результати їх проведення обговорюються на 
РГКБ, крім того, готуються рекомендації щодо вдо-
сконалення організації проведення конференцій і їх 
змістовної частини.

Для підведення на конференції підсумків робо-

ти компанії в галузі культури безпеки за дворічний 
цикл, розгляду проектів планів кожної АЕС і в цілому 
Енергоатома щодо підвищення культури безпеки на 
наступний період, запропоновано збільшити періо-
ди між циклами перевірок, підготовкою зведеного 
звіту щодо перевірки стану культури безпеки та про-
веденням конференції. Це сприятиме більш глибо-
кому аналізу результатів роботи за попередній пе-
ріод та розробці планів на наступний період.

Відповідну пропозицію Запорізької АЕС було під-
тримано іншими АЕС на засіданні робочої групи. 
Таким чином, чергова Міжнародна конференція з 
культури безпеки буде проведена в березні 2017 р.

Розуміння неприпустимості формального підхо-
ду в такій тонкій і водночас вкрай важливій справі, 
як підвищення рівня культури безпеки, є свідчен-
ням готовності персоналу Енергоатома на практиці 
впроваджувати більш високі рівні безпеки 
експлуатації українських АЕС.

січень-квітень 2016
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Кожна українська АЕС має приклади 
позитивної практики щодо культури 
безпеки, які відповідають кращому 
світовому досвіду, напрацьовані під 
час виконання міжнародних проектів, 
місій технічної допомоги, а також 
рекомендацій місій МАГАТЕ і ВАО 
АЕС. Тому одним із завдань робочої 
групи компанії з культури безпеки 
є поширення на всі українські АЕС 
вже існуючого позитивного досвіду з 
культури безпеки, а також її подальше 
вдосконалення
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Наприкінці січня 2016 р. НКРЕКП звернулася 
листом до Енергоатома з вимогою надати інфор-
мацію у зв’язку із надходженням до неї звернен-
ня Служби безпеки України. Як правову підставу 
в листі було зазначено п. 9 ст. 19 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльнос-
ті», що дозволяє НКРЕКП проводити позапланову 
перевірку. Оскільки документи, що підтверджують 
початок позапланової перевірки, у НКРЕКП були 
відсутні, Енергоатом відмовив у наданні інформа-
ції. 

 Зваживши на позицію підприємства, НКРЕКП, 
відповідно до свого наказу №9 від 18 січня 
2016 р., вирішила здійснити позапланову пере-
вірку ліцензіата НАЕК «Енергоатом» щодо дотри-
мання Умов та Правил здійснення підприємниць-
кої діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕ №3 від 8 лютого 
1996 р., за період діяльності з 1 січня по 31 груд-
ня 2014 р. Термін перевірки було визначено з 20 
січня по 2 лютого 2016 р. 

Підставою для проведення позапланової пере-
вірки у посвідченні на перевірку було вказано лист 
СБУ № 8/2/2-13277 від 11 грудня 2015 р. Як того 
вимагає закон, НАЕК було запитано та отримано 
22 січня 2016 р. копію листа СБУ, згідно з яким 
підставою для здійснення позапланової перевірки 
є закупівля у період 2013 – 2015 рр. Енергоато-
мом уранового оксидного концентрату у ДП «Схід-
ний гірничо-збагачувальний комбінат». 

Оскільки з цього моменту почала відбувати-
ся підміна понять, довелося уважно стежити «за 
руками» перевіряльників. Як передбачено ст. 6 
Закону України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності», під час проведення позапланового заходу 
з’ясовуються лише ті питання, необхідність пере-
вірки яких стала підставою для здійснення цього 
заходу. Таким чином, метою проведення позапла-
нової перевірки Енергоатома могла бути виключ-
но перевірка додержання ліцензійних умов, що 
пов’язані з випадком, про який зазначено у листі 
СБУ, а її предметом — виключно пов’язані із цим 
питання.

Незважаючи на це, на адресу компанії систе-
матично надходили запити за підписом голови 
комісії з перевірки Копусь Н.М., які містили ви-
могу про надання інформації та документів, що не 
стосуються предмета позапланової перевірки. Для 
підготовки запитів було застосовано перелік пи-
тань, які визначені у додатку 2 до Порядку, і мають 
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ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА

«ЕНЕРГОАТОМ» VS НКРЕКП:  
МИ ЇХ У ДВЕРІ — ВОНИ У ВІКНО
Поки точаться дискусії навколо нового закону про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) як незалежного 
регулятора, Комісія демонструє зневагу як до законодавства, 
так і до здорового глузду, зокрема встановлюючи тариф на 
виробництво електроенергії для Енергоатома (див. статтю 
першого віце-президента О. Шавлакова на 10 стор. — Ред.). А 
з певного часу правовідносини між ДП «НАЕК «Енергоатом» та 
НКРЕКП перемістилися у судову площину. Тарифний регулятор 
не залишив компанії вибору, оскільки крок за кроком допускав 
порушення за порушенням, які згодом визнавав.  

Наталія МУСЕВИЧ,  
виконавчий директор з юридичних 
питань та супроводу процедур за-
купівель  
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перевірятись під час планової перевірки. 
 Це визнав і голова НКРЕКП Дмитро Вовк, за-

значивши у своєму листі № 636/14.1.1/7-16 від 
28 січня 2016 р., що у зв’язку із ненаданням до-
зволу Кабінетом Міністрів України, планову пе-
ревірку дотримання НАЕК «Енергоатом» Умов та 
Правил здійснення підприємницької діяльності 
з виробництва електричної енергії за 2014 р. не 
було здійснено. І «у випадку ненадання всієї запи-
туваної інформації комісії з перевірки, це призве-
де до неможливості перевірки дотримання НАЕК 
«Енерго атом» протягом 2014 р. Умов та Правил 
здійснення підприємницької діяльності з виробни-
цтва електричної енергії».

Отже, де-факто голова НКРЕКП підтвердив, що 
під виглядом позапланової перевірки регулятор 
проводить планову перевірку, що має відбутися 
у жовтні 2016 р. згідно із наказом №397 від 23 
листопада 2015 р. 

Окремо зупинюсь на твердженні голови 
НКРЕКП щодо начебто неможливості перевірити 
ліцензовану діяльність компанії у зв’язку із за-
бороною на планові перевірки. Це абсолютно не 
відповідає дійсності, оскільки відповідно до Умов 
та Правил здійснення підприємницької діяльності 
з виробництва електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕ №3 від 8 лютого 1996 р., конт-
роль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних 
умов може здійснюватись Комісією шляхом аналі-
зу звітності та наданих документів.  

Проте НКРЕКП свого часу не скористалася цим 
правом і, всупереч закону, за результатами поза-
планової перевірки склала акт, а у подальшому 
своєю постановою №140 від 4 лютого 2016 р. на 
НАЕК «Енергоатом» було накладено штраф у розмі-
рі 85 тис. грн за порушення підпункту 3.5.1 пункту 
3.5 Ліцензійних умов у частині надання інформації 
про ліцензовану діяльність ліцензіата, яка необ-
хідна НКРЕКП для виконання своїх обов’язків, а 
також зобов’язано компанію надати до 19 лютого 
2016 р. документи з метою усунення зазначеного 
порушення. 

Такий висновок НКРЕКП не грунтується на за-
конодавчих нормах, оскільки ліцензіатом були 
надані усі документи та інформація, що безпосе-
редньо стосувалися предмету і мети позапланової 
перевірки, а решта документів і матеріалів, які за-
питував голова комісії, жодним чином не пов’язані 
з випадком, що став підставою для здійснення по-
запланової перевірки. Отже, НКРЕКП не мала за-
конних підстав для їхнього витребування, а компа-
нія, відповідно, не була  зобов’язана їх надавати.

Крім того, у процесі проведення позапланової 
перевірки НКРЕКП були допущені численні про-
цедурні порушення. Так, акт перевірки надіслано 
поза межами строку перевірки, а не в останній 
день перевірки, як того вимагає ч. 6 ст. 7 Закону 

України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності». З 
порушенням ч. 9 ст. 7 вищезгаданого закону було 
надано постанову, внаслідок чого ліцензіата було 
позбавлено гарантованого законом права протя-
гом п’яти днів отримати примірник постанови та 
узгодити терміни усунення порушень. Замість цьо-
го постанову було направлено рекомендованим 

листом 12 лютого 2016 р., тобто із порушенням 
п’ятиденного строку, який сплив 9 лютого 2016 р.

Звертаю увагу читача, що запитувана переві-
ряльниками інформація — це документи і матері-
али, що стосуються виробничої, фінансово-еко-
номічної, соціальної, інвестиційної, закупівельної 
діяльності. Цей обсяг неможливо проаналізувати 
під час проведення позапланової перевірки (за 
два тижні) комісією із семи осіб. Постає питання: 
яка справжня мета цього заходу? Якісно, без на-
пруги, із дотриманням законодавства перевірити 
діяльність ліцензіата, чи його швидкість та ви-
тривалість? На користь останнього свідчить від-
сутність в акті інформації щодо порушення НАЕК 
«Енергоатом» Умов та Правил у частині питань, які 
були підставою для позапланової перевірки.

Сподіваємося, що крапку в цьому протистоян-
ні поставить суд. НАЕК «Енергоатом» 25 лютого 
2016 р. було оскаржено постанову НКРЕКП №140 
від 4 лютого 2016 р. до Окружного адміністратив-
ного суду м. Києва. Компанія вже мала досвід у 
судових спорах з НКРЕ, і є всі підстави вважати, 
що цього разу він теж буде для нас пози-
тивним.

січень-квітень 2016
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НКРЕКП під час проведення 
позапланової перевірки Енергоатома 
фактично здійснила планову перевірку, 
не маючи на це відповідних підстав 
та повноважень, чим порушила ст. 19 
Конституції України, ст. 3, 5, 6, 7, 8 
Закону України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності», 
п. 7 ч. 9 ст. 19  Закону України «Про 
ліцензування видів   господарської 
діяльності»
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Так, лише підвищення ставок збільшить сплату 
основних податків (зборів) на 873 млн грн без ураху-
вання інфляційної складової.

Екологічний податок. З 1 січня 2016 р. на 26-
27% збільшено розміри ставок за викиди в атмос-
ферне повітря забруднюючих речовин стаціонарни-
ми джерелами забруднення, за скиди забруднюючих 
речовин у водні об’єкти, за розміщення відходів у спе-
ціально відведених для цього місцях чи на об’єктах.

Ставка податку за утворення РАВ у 2016 р. скла-
дає 0,010136 грн у розрахунку на 1 кВт-год виро-
бленої електроенергії (ставка збільшена на 26,7%, 
у 2015 р. — 0,008 грн/кВт-год). Приблизний розра-

хунок із зростання витрат компанії в 2016 р. на базі 
2015 р. лише по цьому виду екологічного податку ста-
новитиме додатково 188,9 млн грн (за 2015 р. на-
раховано 707,3 млн грн, розрахункова сума на 2016 
р. — 896,2 млн грн).

Рентна плата. В середньому на 26% підвищені 
ставки рентної плати, крім ставок рентної плати за 
користування радіочастотним ресурсом України, які 
збільшено на 13,1-13,4%.

Змінено базовий податковий період, терміни 
подання та строки сплати для деяких видів рентної 
плати, в т.ч. рентної плати за користування радіо-
частотним ресурсом України, який дорівнює кален-
дарному місяцю (ст. 257 ПКУ).

Майнові податки

Плата за землю. Змінено коефіцієнт індексації 
нормативної грошової оцінки земель, на який індек-
сується нормативна грошова оцінка (НГО) земель 
населених пунктів та інших земель несільськогоспо-
дарського призначення, розрахований відповідно до 
п. 289.2 ст. 289 ПКУ, який станом на 1 січня 2016 р. 
становить 1,433 (лист Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру №6-28-0.22-
201/2-16 від 11 січня 2016 р.).

Кумулятивне застосування коефіцієнтів індексації 
НГО за попередні роки призводить до збільшення 
бази оподаткування в 1,5-2,5 рази. Так, наприклад, 
при застосуванні коефіцієнтів індексації за 2014, 
2015 роки база оподаткування плати за землю зрос-
тає на 78,99% (коефіцієнт індексації за 2014 р. — 
1,249; за 2015 р. — 1,433).

Податок на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки. Граничний розмір ставки податку 
збільшено до 3% мінімальної зарплати (МЗП) за 1 кв. 
м площі нерухомого майна — для об’єктів житлової не-
рухомості, а також для об’єктів нежитлової нерухомос-
ті (у 2015 р. — 2% для житлової нерухомості, 1% — для 
нежитлової). Крім того, станом на 1 січня 2016 р. на 
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ПОДАТКОВЕ РОЗБАЛАНСУВАННЯ 
З 1 січня 2016 р. запрацювала ціла низка змін до податкового 
законодавства, які передбачені  Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2016 році». Серед основних змін до Податкового 
кодексу України (ПКУ), які матимуть значний вплив на фінансово-
господарську діяльність Енергоатома, є підвищення ставок 
податків у середньому на 26,7%, що відповідно призведе до 
суттєвого збільшення нарахування та сплати податків.

Серед основних змін до Податкового 
кодексу, які матимуть значний вплив 
на фінансово-господарську діяльність 
Енергоатома, є підвищення ставок 
податків в середньому на 26,7%, що 
відповідно призведе до суттєвого 
збільшення нарахування та сплати 
податків

Наталія ВАШЕТІНА,  
головний бухгалтер  
НАЕК «Енергоатом» 
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13,13% підвищено МЗП, що призвело до відповідно-
го збільшення бази оподаткування (у 2015 р. — 1 218 
грн, у 2016 р. — 1 378 грн).

Крім того, деякими місцевими радами підвищено 
ставки на нежитлову нерухомість. Так, наприклад, 
Кузнецовською міською радою рішенням №149 від 
29 січня 2016 р. у 2 рази підвищено ставки на нежит-
лову нерухомість (у 2015 р. — 1%, у 2016 р. — 2%).

Частина чистого прибутку. Змінами, внесеними 
Законом України № 910-VIII від 24 грудня 2015 р. та 
постановою КМУ №1156 від 30 грудня 2015 р. «Про 
внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до 
державного бюджету частини чистого прибутку (до-
ходу) державними унітарними підприємствами та 
їх об’єднаннями», з 1 січня 2016 р. обсяг частини 
чистого прибутку, що підлягає відрахуванню держав-
ними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 
до державного бюджету України, складає 75% (до 1 
січня 2016 р. — 30%).

Касовий метод при обчисленні ПДВ. Законом 
України №812-VIII від 24 листопада 2015 р. «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
створення передумов для нової моделі ринку природ-
ного газу та забезпечення стабільності розрахунків 
підприємств енергетичної галузі» передбачено, що 
з 1 січня 2016 р. по 1 липня 2017 р. підприємства 
енергетики визначають дату виникнення податкових 
зобов’язань та податкового кредиту за касовим мето-
дом (дата зарахування (отримання) коштів на банків-
ський рахунок (у касу) платника податку та дата спи-
сання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) 
платника податку). 

Таким чином, з початку 2016 р. Енергоатом обра-
ховує податкові зобов’язання виходячи з обсягу гро-
шових коштів, що надійшли в оплату поставленого то-

вару. До податкового кредиту з 1 січня 2016 р. можуть 
бути віднесені лише сплачені суми ПДВ по операціям, 
здійсненим з 1 січня 2016 р., але не пізніше, ніж 365 
днів з дати проведення операції. Тобто, оплату за по-
ставлені товари (послугам) необхідно проводити про-
тягом року від дати поставки для збереження права 
віднесення до складу податкового кредиту, в іншому 
випадку — втрачається право на податковий кредит. 

Цей закон вніс найбільше змін до Податкового ко-
дексу (всього за минулий рік прийнято 29 законів про 
внесення змін до цього кодексу). З наведеної таблиці 
видно, як вплине на компанію оновлений Податковий 
кодекс. Очікуваного зближення податкового і бухгал-
терського обліку не відбулось. Основною проблемою 
на сьогодні лишилася вартість основних засобів у по-
датковому обліку — з останніх податкових роз’яснень 
Фіскальної служби України виходить, що в податково-
му обліку дооцінка основних засобів не враховується і 
десь поділася норма Кодексу про індексацію основних 
засобів, яка існувала до 2015 р. При існуючій інфля-
ції в державі компанія втрачає право на збільшення 
вартості основних засобів у податковому обліку більше 
ніж на 10 млрд грн, а це, в свою чергу, приводить до 
заниження податкової амортизації майже на 530 млн 
грн. До речі, при формуванні тарифів для Енергоатома 
НКРЕКП враховує як джерело для капітальних 
інвестицій якраз податкову амортизацію.
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При існуючій інфляції в державі 
Енергоатом втрачає право на 
збільшення вартості основних засобів  
у податковому обліку більше ніж на 
10 млрд грн

Збільшення нарахувань у 2016 р. порівняно з 2015 р. (тис. грн) 

Назва податку  (збору)

Нарахований 
податок 
(збір) за 
2015 р. 

Збільшення став-
ки податку (збору) 

у 2016 р.

Розрахункова 
сума податку 

(збору) на 
2016 р.

Сума збільшен-
ня нарахувань 

у 2016 р. порів-
няно з 2015 р.

Екологічний податок, в т.ч. 708 863,2 ≈+26,7% 898 132,4 +189 269,2
РАВ 707 286,8 +26,7% 896 132,4 +188 845,6

За скиди у водні об’єкти 1 191,9 +26,92% 1 512,8 +320,9
За викиди в атмосферне повітря 65,2 +26,7% 82,6 +17,4

За розміщення відходів 319,3 +26,7% 404,6 85,3
Рентна плата, в т.ч. 181 168,9 ≈+26,0% 229 166,5 +47 997,6

За спецвикористання води 178 669,0 +26,5% 226 016,3 +47 347,3
За користування надрами 2 409,0 +26,5% 3 047,4 +638,4

За користування радіочастотним ресурсом 90,9 +13,1% 102,8 +11,9
Майнові податки, в т.ч. 87 533,2 199 590,0 +109 774,0

Плата за землю 87 533,0 +43,3% індекс НГО 196 376,0 +108 843,0

Податок на нерухоме майно 2 283,0 +13,1% мін. з/п та 
зміна ставок 3 214,0 +931,0

Частина чистого прибутку 350 455,2 +45% 876 138,0 +525 682,8
Усього +872 723,6
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Незважаючи на те, що кожна країна виходить з 
власних потреб і використовує різні методи обгрун-
тування довгострокової експлуатації АЕС, рішення 
щодо продовження експлуатації АЕС приймається 
виходячи з трьох концептуальних підходів: 
- продовження строку дії ліцензії. Цей підхід вико-

ристовується в країнах з обмеженим строком дії 
ліцензії, зокрема в США, де оригінальна ліцен-
зія на експлуатацію АЕС видається строком на 
40 років;

- проведення періодичної оцінки безпеки (ПОБ). У 
багатьох країнах відсутнє юридичне обгрунтуван-
ня закінчення строку дії ліцензії на експлуатацію, 
яка може бути продовжена, якщо результати пе-
ріодичних оцінок безпеки є задовільними. ПОБ 
передбачають оцінку поточного та прогнозного 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ 
ПРОДОВЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АЕС
Середній вік діючих у світі енергоблоків АЕС сьогодні становить 28,7 
років. Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ) прогнозує, 
що протягом наступних 10 років приблизно 160 енергоблоків 
можуть бути зупинені у зв’язку з завершенням їх експлуатації. 
Загальний вік 73 із 442 діючих енергоблоків перевищив 40 років, 
183 енергоблоків — 30 років. При цьому низка енергокомпаній 
продовжила експлуатацію енергоблоків АЕС до 60 років. 

Джерело: База даних 
МАГАТЕ з енергетич-
них реакторів (PRIS)
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Мал. 1. Кількість енергоблоків за віком та типом РУ (станом на 31.12.15 р.)
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Строки експлуатації, роки

Середній вік реакторів - 28,7  років

FBR
LWGR
GCR
PHWR
BWR
PWR

FBR — реактор-розмножувач на швидких нейтронах; LWGR — водо-графітовий реактор; GCR 
— газоохолоджувальний реактор; PHWR — важководний реактор; BWR — киплячий реактор 
з водою під тиском; PWR – реактор з водою під тиском.

Микола КУХАРЧУК,  
директор з міжнародного співробіт-
ництва НАЕК «Енергоатом»
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стану станції, зокрема тих її систем, які відповіда-
ють за основні функції безпеки, з метою підтвер-
дження, що ці системи можуть виконувати свої 
функції безпеки протягом періоду, на який про-
довжується експлуатація АЕС. Необхідність прове-
дення такої оцінки (кожні 10 років) передбачена 
Директивою № 2014/87/ЄВРАТОМ Ради ЄС про 
засади співтовариства з ядерної безпеки ядер-
них установок, Конвенцією про ядерну безпеку, 
Віденською декларацією про ядерну безпеку та 
національним законодавством. Цей підхід вико-
ристовується в країнах з необмеженим строком 
дії ліцензії (більшість країн ЄС та Японія);

- поєднання обох підходів. Прикладом поєднання 
обох підходів є Південна Корея, де періодична 
оцінка безпеки проводиться кожні 10 років з об-
меженим строком дії ліцензії до 30 або 40 років. 
При прийнятті рішення про продовження експлуа-
тації АЕС виконується поглиблена оцінка безпеки, 
яка є передумовою для продовження строку дії 
оригінальної ліцензії. Цей підхід також використо-
вується в Угорщині та Іспанії.

Американський підхід

Станом на кінець 2015 р. середній вік американ-
ських енергоблоків становив 36,2 роки. Строк дії лі-
цензії на експлуатацію 81 із 99 діючих енергоблоків 
був продовжений до 60 років, ще 18 заявок знахо-
дяться на розгляді в Комісії з ядерного регулювання 
(КЯР) США. 

Перший енергоблок АЕС США досягне 60 років 
експлуатації у 2029 р. У разі, якщо всі діючі АЕС США 
будуть зняті з експлуатації по завершенні 60 років, 

враховуючи темпи росту попиту на електроенергію, 
для збереження 20% частки ядерної енергетики в 
енергобалансі країни до 2030 р. потрібно буде ввес-
ти в експлуатацію приблизно 20 нових реакторів, до 
2035 р.  — 50.

У зв’язку з цим, Міністерство енергетики США 
при підтримці Інституту ядерної енергії (NEI) та КЯР 
проводять попередні дослідження щодо можливості 
продовження експлуатації АЕС США до 80 років. Очі-
кується, що перша заявка на повторне продов ження 
експлуатації (ППЕ) буде подана до КЯР у 2018 р. На-
разі розроблена деталізована дорожня карта, що 
передбачає виконання таких заходів:
- перегляд матриці деградації матеріалів з метою 

експлуатації енергоблоків АЕС до 80 років;
- перевірка (аудит) ефективності реалізації про-

грам управління старінням; 
- створення робочої групи NEI з питань ППЕ АЕС;
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2016 2018 2020 2024 2029

Початок підготовки 
до подання першої 

заявки на ППЕ

≈ 2 роки для 
подання першої 
заявки на ППЕ

≈ 2 роки на роз-
гляд першої заявки 

на ППЕ

Видача першого до-
зволу на ППЕ –  

за 9 років до закінчен-
ня строку дії  

оригінальної ліцензії

Подання першої за-
явки на ППЕ

Прийняття рішення 
КЯР США щодо пер-
шої заявки на ППЕ

Для своєчасного про-
довження дії ліцензії 

заявка на ППЕ має по-
даватись мінімум за 5 

років до завершення дії 
оригінальної ліцензії

Перша АЕС до-
сягне 60 років 

експлуатації

Мал. 2. Графік робіт з повторного продовження експлуатації  АЕС США

Ілля КРАСНУХА, 
інженер відділу моніторингу світових 

напрямів функціонування та розвитку 
ядерно-енергетичного комплексу
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- визначення критичних питань, що потребують до-
даткового вивчення; 

- перегляд звіту щодо типової практики управління 
процесами старіння (IGALL);

- розробка програми контролю стану корпусів ре-
акторів PWR та комплексної програми контролю; 

- вибір пілотних енергоблоків з метою повторного 
продовження експлуатації;

- надання першого дозволу КЯР США щодо ППЕ 
АЕС (2020 р.). 

Європа і Росія

За відсутності успішних проектів будівництва 
нових АЕС у країнах ЄС середній вік європейських 
енергоблоків продовжує збільшуватись і станом 
на кінець 2015 р. становить 30,7 років. На мал. 3 
представлений розподіл атомного парку ЄС за віком 
енергоблоків.

У Франції, де перший реактор типу PWR був вве-
дений в експлуатацію в 1977 р., кожні 10 років має 
проводитись комплексна оцінка реактора на відпо-
відність вимогам безпеки. На сьогоднішній день се-
редній вік реакторів у Франції становить 30,5 років. 
При цьому 36 реакторів вже отримали дозвіл на про-
довження експлуатації до 40 років. До 2020 р. 17 із 
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Табл. 1. Регулюючі підходи до довгострокової експлуатації АЕС і поточний стан з ПСЕ 
в різних країнах

Країна Підходи до довгострокової експлуатації АЕС Поточний стан з ПСЕ 

Бельгія

Кожні 10 років експлуатуюча компанія Electrabel повинна 
проводити ПОБ та надавати відповідні звіти в регулюючий 
орган для розгляду та затвердження. Однак рішення про 

продовження експлуатації АЕС приймає уряд країни.
У 2003 р. уряд Бельгії  прийняв закон, що обмежує строк 
експлуатації АЕС 40 роками. Тим не менш, у 2009 р. були 

прийняті поправки до закону, що передбачають можливість 
продовження експлуатації енерогоблоків №№1 і 2 АЕС «До-
ель» та №3 АЕС «Тіанж» на 10 років, а інших енергоблоків 

— на 20 років за умови отримання дозволу від регулюючого 
органу.

У 2014 р. уряд Бельгії прийняв рішення про продов-
ження експлуатації енергоблоків №№1 і 2 АЭС «Доель» 
з реакторами PWR потужністю 433 МВт кожний на 10 

років, до 2025 р.

Великобританія

У Великобританії ліцензія на експлуатацію видається для 
всього майданчику і охоплює період від початку будівель-

них робіт на майданчику до зняття АЕС з експлуатації. Дата 
закінчення експлуатації АЕС завчасно не визначається.

АЕС Великобританії можуть експлуатуватися допоки ліцен-
зіат гарантує їх безпеку. ПОБ, які з 1990-х рр. проводяться 

кожні 10 років, повинні підтвердити відповідність АЕС 
стандартам безпеки, визначити фактори, що обмежують 
строк експлуатації енергоблока, і підтвердити виконання 
всіх заходів з вдосконалення роботи АЕС і наближення до 

сучасних стандартів. Орган ядерного регулювання може ви-
магати від ліцензіата виконати модифікації на АЕС, які були 

визначені під час ПОБ, або вжити інших заходів, зокрема 
виконати додатковий аналіз. 

У разі, якщо АЕС не може бути приведена у відповідність 
до сучасних стандартів, від ліцензіата можуть вимагати 

зупинити енергоблок.  

У січні 2015 р. строк дії ліцензій на експлуатацію двох 
енергоблоків АЕС «Дангенесс В» з газоохолоджувальни-

ми реакторами (AGR) були продовжені на 10 років. 
2 лютого 2015 р. строк дії ліцензії на експлуатацію 

одно блочної АЕС «Сайзвел В» з реактором PWR потуж-
ністю 1250 МВт був продовжений до 2025 р. 

У лютому 2016 р. було прийнято рішення про продов-
ження експлуатації ще 8 енергоблоків з реакторами 

AGR. Експлуатацію енергоблоків №№1 і 2 АЕС «Хейшем 
A» та енергоблоків №№1 і 2 АЕС «Хартлпул» продовжено 

на 5 років. Експлуатацію енергоблоків №№1 і 2 АЕС 
«Торнесс» і  №№1 і 2 АЕС «Хейшем B» продовжено на 

7 років.

Мал. 3.  Розподіл атомного парку ЄС за віком енергоблоків

0-10              11-20              21-30              31-40              >40

1 9

44

68

7

129 реакторів.
Середній вік: 

30,7 років
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Країна Підходи до довгострокової експлуатації АЕС Поточний стан з ПСЕ 

Угорщина
Законодавство Угорщини вимагає від ліцензіата кожні 10 
років проводити ПОБ протягом встановленого строку екс-

плуатації (30 років для діючих АЕС). 

У 2012 р. строк дії ліцензії на експлуатацію енергобло-
ка №1 АЕС «Пакш» був продовжений на 20 років, до 

2032 р. 
У 2014 р. на 20 років продовжена експлуатація енер-

гоблока №2 АЕС «Пакш» - до 2034 р. Подача заявок на 
продовження експлуатації енергоблока №3 — 2016 р., 
енергоблока №4 – 2017 р. Терміни продовження — від-

повідно до 2036 р. та 2037 р.  

Фінляндія

Відповідно до закону про ядерну енергетику, ліцензія на 
експлуатацію АЕС видається на визначений строк (30 
років). Протягом цього строку уряд залишає за собою 

право вносити зміни до ліцензійних умов. У разі порушення 
ліцензійних умов ліцензіат може бути позбавлений ліцензії. 

У 2007 р. строк дії ліцензій на експлуатацію енерго-
блоків №№1 і 2 АЕС «Ловііса» (введені в експлуатацію 

у 1977 р. та 1980 р.) був продовжений на 20 років, 
відповідно до 2027 р. та 2030 р. У 2008-2010 рр. строк 
дії ліцензій на експлуатацію енергоблоків №№1 і 2 АЕС 
«Олкілуото» (введені в експлуатацію у 1978-1980 рр.) 
був продовжений на 30 років за умови виконання ПОБ 

кожні 10 років.

Франція

У Франції ліцензія на експлуатацію не встановлює обме-
жень щодо строку експлуатації АЕС. Однак Стаття 29 Закону 

про прозорість і ядерну безпеку від 13 червня 2006 р. 
вимагає від компаній, що експлуатують ядерні реактори, 

проводити ПОБ своїх АЕС кожні 10 років.
У лютому 2014 р. французький регулюючий орган ASN 

заявив, що буде приймати рішення стосовно  продовження 
експлуатації на основі критеріїв, встановлених для реак-
торів третього покоління, незалежно від того, коли були 

побудовані діючі реактори.

У жовтні 2006 р. на 10 років була продовжена екс-
плуатація енергоблоків з РУ серії 1300 МВт(ел.) (20 

енергоблоків). Проведення на цих енергоблоках третьої 
від початку їх експлуатації оцінки безпеки заплановано 
з 2015 по 2024 рр. З 2009 р. енергоблоки з РУ серії 

900 МВт(ел.) (34 енергоблоки) проходять третю від по-
чатку їх експлуатації оцінку безпеки, яка завершиться у 
2020 р. На основі цієї оцінки буде прийматися рішення 
стосовно  продовження експлуатації енергоблоків цієї 

серії.
У грудні 2010 р. на 10 років продовжена експлуатація 

енергоблока №1 АЕС «Трікастан», а в липні 2011 р. 
також на 10 років продовжена експлуатація най-

старшого з діючих у Франції енергоблоків —  №1 АЕС 
«Фессенхайм». 

Росія

Строк дії ліцензії на експлуатацію обмежений 30 роками 
для діючих енергоблоків. Продовження строку дії ліцензії 
російським органом ядерного регулювання є передумо-
вою для продовження експлуатації АЕС. Період, на який 

продовжується строк дії ліцензії, визначається для кожного 
енергоблока окремо, виходячи із залишкового ресурсу. 

Ліцензіат повинен підготувати і направити до органу 
ядерного регулювання запит на довгострокову експлуата-
цію, строки якої залежать від обгрунтування експлуатації 

енергоблока у понадпроектний період. 

Енергоблок №3 Білоярської АЕС з РУ БН-600, введений 
в експлуатацію у 1980 р., відпрацював свій ресурс 

весною 2010 р., однак після проведення його інспекції 
було вирішено продовжити експлуатацію енергоблока 
до 31 березня 2020 р. У 2001-2002 рр. експлуатація 
енергоблоків №№3 і 4 Нововоронезької АЕС (НВАЕС) 
була продовжена на 15 років. У 2010 р. експлуатація 

енергоблока №5 НВАЕС була продовжена на 30 років. 
Експлуатація більшості інших діючих у Росії енергобло-
ків була продовжена у 2010 р. на 15 років. У лютому 

2016 г. російський орган ядерного регулювання видав 
ліцензію на продовження експлуатації енергоблока №3 

Кольської АЕС ще на 10 років, до грудня 2026 р.

США

Закон про атомну енергію США від 1954 р. уповноважує 
Комісію з ядерного регулювання (КЯР) видавати ліцензії на 
експлуатацію промислових ядерних реакторів протягом 40 
років. За правилами КЯР строк дії цих ліцензій може бути 

продовжений ще на 20 років, якщо енергоблок буде відпо-
відати критеріям експлуатаційної та екологічної безпеки. 
При цьому обмеження щодо кількості таких продовжень 

керівними документами КЯР США не встановлюються. Хоча 
процес ліцензування не вимагає проведення ПОБ, амери-
канські АЕС проходять постійну перевірку з боку КЯР, яка 
залишає за собою право позбавити ліцензіата ліцензії. 

Строк дії ліцензій на експлуатацію 81 з 99 діючих реак-
торів був продовжений на 20 років. Що стосується інших 

17 реакторів, то власники ліцензій на їх експлуатацію 
вже звернулися до КЯР із заявами або повідомили про 
свої наміри щодо продовження на 20 років строку дії 

ліцензій на експлуатацію цих реакторів.

Південна Корея
Встановлений строк експлуатації діючих АЕС — 30-40 років. 
ПОБ проводиться кожні 10 років. Рішення про продовження 

експлуатації приймається регулюючим органом. 

У лютому 2015 р. регулюючий орган Південної Кореї 
продовжив до 2022 р. строк дії ліцензії на експлуатацію 
енергоблока №1 АЕС «Вольсонг» з реактором CANDU-6. 
Заявка на продовження експлуатації блока була надана 
ще у 2009 р., а сам енергоблок був зупинений у 2012 р. 

по закінченні 30-річного строку експлуатації.
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58 діючих реакторів вже досягнуть цього віку.
У Росії ліцензія на експлуатацію діючих АЕС вида-

ється на 30 років. Стратегія «Росатома» передбачає 
продовження експлуатації всіх енергоблоків з реак-
торами РБМК і реактора на швидких нейтронах БН-
600 на Білоярській АЕС на 15 років, а енергоблоків 
з реакторами ВВЕР — на 25-30 років. Що стосуєть-
ся реакторів РБМК, то діюча стратегія передбачає 
періодичне відновлення ресурсних характеристик 
графітової кладки, що дозволяє продовжити експлу-
атацію енергоблоків мінімум на 3-5 років, до досяг-
нення продовженого до 45 років строку експлуатації. 
На сьогоднішній день середній вік реакторів у Росії 
становить 30,2 років. При цьому строк експлуатації 
17 із 35 діючих енергоблоків перевищив 30 років, 7 
енергоблоків — 40 років.

У таблиці 1 представлені регулюючі підходи до 
довгострокової експлуатації АЕС і поточний стан з 
продовженням строку експлуатації (ПСЕ) в різних 
країнах.

Вартість ПСЕ та ризики

При прийнятті рішень щодо підготовки енергобло-
ків АЕС до продовження експлуатації, особливу увагу 
слід приділяти економічній ефективності цього захо-
ду з урахуванням додаткових витрат на модифікації. 
Під час виконання економічної оцінки довгостро-
кової експлуатації АЕС враховуються різні фактори 
і параметри, які відображають поточні та майбутні 
фінансові умови експлуатації, політичну та регулюю-
чу ситуацію в країні, стан обладнання станції та роль 
ядерної енергетики в енергетичній стратегії країни. 
Група експертів з економіки продовження строку 
експлуатації АЕС, створена в Агентстві з ядерної 

енергетики при ОЕСР, визначила такі критерії оцінки 
програм з ПСЕ:
• обсяги виробництва електроенергії та активів;
• можливість спрогнозувати ціни на електроенер-

гію;
• необхідність модернізації та заміни обладнання 

АЕС;
• вплив ремонтних робіт на КВВП за десятирічний 

період експлуатації;
• ризики та невизначеності (особливості майдан-

чику, політична, фінансова та регулююча ситуація 
в країні);

• моментальні витрати на ремонт;
• LCOE — повна наведена вартість виробни-

цтва електроенергії після реалізації заходів, 
пов’язаних з продовженням строку експлуатації 
АЕС;

• політика країни стосовно шкідливих викидів та 
енергетичної безпеки.
Серед факторів, що впливають на економіку ПСЕ, 

слід також зазначити заміну старого обладнання, 
підвищення рівня безпеки відповідно до діючих стан-
дартів і старіння таких незамінюваних компонентів, 
як корпус реактора та будівля контайнмента.

За даними власників ліцензій на експлуатацію, 
бюджет програм з ПСЕ оцінюється у межах $500-
1100 за кВт(ел.) залежно від обсягу проведених 
робіт з модернізації, додаткових регулюючих вимог 
та інших заходів, спрямованих на покращення екс-
плуатаційних показників роботи АЕС.

Світова практика засвідчує, що майже у всіх ви-
падках продовження експлуатації АЕС на 10 і більше 
років є економічно вигідним навіть з урахуванням 
додаткових витрат на модифікації, пов’язані з ава-
рією на АЕС «Фукусіма» і змінами у регулюючих 
вимогах, які в першу чергу пов’язані з посиленням 
захисту від зовнішніх впливів, управлінням аваріями 
у непростих умовах з тривалим знеструмленням або 
втратою функцій охолодження, а також аваріями, що 
відбуваються одночасно на декількох блоках. Ці змі-
ни стосуються всіх діючих енергоблоків, незалежно 
від строку їх експлуатації. Витрати на постфукусімські 
модифікації становлять близько 10-17% інвестицій, 
що від самого початку були заплановані на продо-
вження експлуатації.

Однак, незважаючи на економічну привабливість 
програм з ПСЕ, існують певні ризики та невизначе-
ності (сприйняття громадськості, зміни у національ-
ній політиці, питання національної безпеки), які мо-
жуть вплинути на рішення енергокомпаній стосовно 
продовження експлуатації АЕС. У зв’язку з цим, при 
розгляді питань, пов’язаних із продов женням екс-
плуатації енергоблоків АЕС, необхідно застосовувати 
багатокритеріальний підхід, який дозволяє розгля-
нути питання національного значення та визначити 
пріоритетні напрямки, які слід враховувати 
під час прийняття рішень.

24 www.atom.gov.ua
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Табл. 2. Зведені дані щодо бюджету програм з 
ПСЕ та модернізації у деяких країнах світу

Країна Інвестиції1  
у ПСЕ Примітки

Бельгія $650/
кВт(ел.)

Включаючи ≈11% збільшення витрат у зв’язку із пост-
фукусімськими заходами.

Франція $1 090/
кВт(ел.)

Включаючи всі інвестиції з 2011 по 2025 рр.: ремонт, 
модернізація, підвищення безпеки, покращення екс-
плуатаційних показників і ≈10% збільшення витрат у 

зв’язку із постфукусімськими заходами.

Угорщина $740-792/
кВт(ел.)

Включаючи ≈10-17% збільшення витрат у зв’язку із 
постфукусімськими заходами.

Південна 
Корея

$500/
кВт(ел.)

Включаючи ≈10% збільшення витрат у зв’язку 
із постфукусімськими заходами.

США ≈$750/
кВт(ел.)

 По даним Інститута електроенергетичних досліджень 
виходячи з поточного обсягу капіталовкладень. 

Росія ≈$485/
кВт(ел.)

Дані по енергоблоку №5 Нововоронезької АЕС з РУ 
ВВЕР-1000 В-187.

1 Ціни вказані в доларах США станом на 2010 р.
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ЯДЕРНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС: 
ВИЖИВАННЯ ЧИ РОЗВИТОК?
Протягом двох осінньо-зимових сезонів 2014-2015 і 2015-2016 рр., 
в умовах дефіциту вугілля антрацитової групи і втрати частини ТЕС 
на окупованому Донбасі, Об’єднана енергосистема України 
стабільно функціонувала завдяки ядерній енергетиці, частка якої 
у структурі Енергоринку зросла до 57% в 2015 р.
Проте існуюча модель Оптового ринку електроенергії з одним 
покупцем в особі ДП «Енергоринок» та багаторічна тарифна 
політика НКРЕКП, що зводиться до встановлення мінімального 
тарифу на електроенергію АЕС з метою утримання оптової 
середньоринкової ціни на максимально низькому рівні (що, 
однак, не стримало її зростання), призвели до сьогоднішньої 
ситуації — ядерна енергетика не розвивається, а виживає.

Фінансова дискримінація

За 15 років тариф на електроенергію для ТЕС 
в Україні виріс у 7,7 рази, для АЕС — в 5 разів, 
при цьому якщо в 2000 р. тариф ТЕС перевищував 
тариф АЕС в 1,5 рази, то в 2015 р. — в 2,2 рази, а 
в окремі періоди (в 2010-2013 рр.) різниця була 
більш ніж в 3 рази.

За підсумками 2015 р. в структурі тарифу 
Енергоатома паливна складова та поводження 
з відпрацьованим паливом становили 52%, а 
інвестиційна складова — тільки 11%. У ситуації, 
коли йде процес продовження проектного терміну 
експлуатації енергоблоків, коли необхідно  якнай-
швидше реалізувати проекти будівництва Центра-
лізованого сховища відпрацьованого ядерного 
палива (ЦСВЯП) як об’єкта, життєво важливого 
для зменшення залежності від Російської Феде-
рації (і просто економічно вигідного, з окупністю 
2 роки), добудови Ташлицької ГАЕС у зв’язку з 
дефіцитом маневрових потужностей в ОЕС, а та-
кож інші важливі проекти, коштів для інвестицій в 
«атомному» тарифі не вистачає катастрофічно. Ін-
вестпрограма НАЕК на 2016 р. передбачає лише 
3 млрд 993 млн грн, що недостатньо для розвитку 
атомної енергетики і, перш за все, для будівництва 
нових генеруючих потужностей. Так, наприклад, 
для атомних енергокомпаній європейських країн 
інвестиційна складова в ціні електроенергії — не 
менше 30%.

Незважаючи на двоетапне, починаючи з 
2014 р., підвищення тарифів для населення, 
частка якого в загальному енергоспоживанні 

становить близько 30%, рівень перехресного суб-
сидування на ринку електроенергії не тільки не 
зменшився, а навпаки, виріс в 2015 р. порівняно 
з 2014 р. Підвищення тарифів для населення по-
яснювали необхідністю скорочення обсягу пере-
хресного субсидування, зменшення тарифного 
навантаження для промислових підприємств, 
оскільки ціна на електроенергію для них сьогодні 
становить 124,22 коп. /кВт-год. для 1 класу напру-
ги і 158,94 коп. / кВт-год. для 2 класу (без ПДВ).

Проте в січні 2016 р. обсяг дотаційних серти-
фікатів становив 4 млрд 660 млн грн! При тому, 
що населення розраховується за спожиту елек-
троенергію на високому рівні, загальний рівень 
розрахунків за спожиту електроенергію на ринку 
скоротився. Це позначилося на розрахунках ДП 

Ольга КОШАРНА,  
директор з питань інформації та 

зв’язків з громадськістю Асоціації 
«Український ядерний форум»
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«Енергоринок» з генеруючими компаніями. Так, 
НАЕК тільки в 2015 р. недоотримала з ринку по-
над 4 млрд грн, а з урахуванням боргів попере-
днього періоду загальна сума заборгованості 
перед компанією стала просто фантастичною — 
понад 10 млрд грн. Розуміння, як будуть повернуті 
ці кошти, немає ні у чиновників Міненерговугілля, 
ні у ДП «Енергоринок», незважаючи на те, що гро-
ші повинні бути повернуті Енергоатому до впрова-
дження повномасштабного ринку електроенергії 
(до 1 липня 2017 р.) відповідно до Закону України 
№663 «Про засади функціонування ринку елек-
тричної енергії».

Про необхідність добудови енергоблоків №№3 і 
4 ХАЕС йдеться з 2005 р., коли було прийнято роз-
порядження КМУ №281-р «Про підготовчі заходи 
щодо будівництва нових енергоблоків Хмельниць-
кої АЕС». Як пріоритетне завдання, цей проект 
зафіксований у чинній Енергетичній стратегії до 
2030 р., ухваленій в 2013 р., Програмі діяльнос-
ті Кабінету Міністрів України, прийнятій в грудні 
2014 р.

При існуючому стані економіки та в умовах во-
єнного конфлікту, знайти українські інвестиційні 
ресурси для нового будівництва ядерних енерго-
блоків нереально, необхідно шукати зовнішнє кре-
дитування.

Розпорядженням КМУ №671-р від 15 червня 
2015 р. «Про початок реалізації пілотного проекту 
«Енергетичний міст Україна-Європейський Союз» 
був запропонований шлях вирішення проблеми 
з фінансуванням нового будівництва. Кошти для 
будівництва блоків №№3, 4 ХАЕС передбачається 
залучити під гарантії довгострокового конт ракту на 
поставку електроенергії з енергоблока №2 ХАЕС в 
Польщу, приєднавши його до «острова Бурштин-
ської ТЕС». Наказом Міненерговугілля від 31 липня 
2015 р. затверджено План заходів щодо реалізації 
цього проекту, розрахованого до 2017 р.

Недалекоглядність чиновників 
або?..

У січні 2015 р. Міненерговугілля провело на-
раду, на якій обговорювалися питання надійності 
наявних будівельних конструкцій на ХАЕС, можли-
вості використання реакторної установки ВВЕР-
1000 виробництва компанії Skoda, погодженого 
в 2014 р. з Держатомрегулювання України, Міне-
нерговугілля і Мінрегіонбудом Концептуального 
рішення щодо будівництва блоків №№ 3, 4 з ураху-
ванням сучасних, в тому числі «постфукусімських», 
вимог до безпеки. Однак на початку поточного 
року міністерство засумнівалося в доцільності 
будівництва блоків. Про це йдеться в документі 
щодо виконання програми діяльності КМУ «Укра-
їна-2020», оприлюдненому на сайті уряду.

Міністерство вбачає ризики у використанні іс-
нуючих будівельних конструкцій. На думку чинов-
ників, необхідно провести додаткову незалежну 
експертизу їх міцності і підтвердження відповід-
ності вимогам безпеки експлуатації ядерних уста-
новок. Крім цього, в міністерстві вважають, що 
залучення до будівництва чеської компанії Skoda 
JS a.s. також несе в собі ризики, бо  її власником 
є юридична особа, зареєстрована в РФ. «Компа-
нія Skoda JS a.s. не є виробником обладнання, а 
замовляє його виготовлення в Російській Федера-
ції», — зазначається в документі.

Аргументація глави Міненерговугілля та його 
заступника щодо відмови від запропоновано-
го Енергоатомом шляху викликає подив. У своїх 
інтерв’ю керівництво міністерства також заявляло 
про те, що в країні падає споживання електро-
енергії і тому будувати нові атомні генеруючі по-
тужності не варто. Так, дійсно, споживання елек-
троенергії в 2015 р. значно знизилося, і, перш 
за все, в промисловості — на 17,8%. Але такий 
аргумент проти будівництва енергоблоків №№3, 
4 ХАЕС від чиновників, які формують і реалізують 
державну політику в енергетичній сфері, свідчить 
про те, що вони не вірять у зростання української 
економіки через 5-8 років (саме стільки часу не-
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Тільки за 2015 р. Енергоатом 
недоотримав з ринку понад 
4 млрд грн, а з урахуванням боргів 
попереднього періоду загальна сума 
заборгованості перед компанією 
стала просто фантастичною — 
понад 10 млрд грн. Розуміння, як 
будуть повернуті ці кошти, немає ні 
у чиновників Міненерговугілля, ні у ДП 
«Енергоринок»
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обхідно до введення енергоблоків в експлуатацію, 
за умови початку будівельних робіт на майданчику 
ХАЕС сьогодні).

Хіба при формуванні енергетичної політики 
міністерство не має спиратися на Стратегію на-
ціональної безпеки, ухвалену РНБОУ і введену в 
дію Указом Президента України №287/2015 від 
26 травня 2015 р.? У Стратегії, в розділі «Енер-
гетична безпека» йдеться про необхідність «роз-
вивати... ядерну енергетику з урахуванням прі-
оритетності екологічної, ядерної та радіаційної 
безпеки». Під розвитком мається на увазі, перш 
за все, будівництво нових об’єктів, тобто нових 
енергоблоків, відповідної інфраструктури для по-
водження з відпрацьованим ядерним паливом та 
радіоактивними відходами.

Не треба бути великим економістом, щоб розу-
міти, що реалізація таких масштабних енергетич-
них (і до того ж експортоорієнтованих) проектів 
істотно пожвавить внутрішній ринок. Тим більше, 
що, за оцінками фахівців НАЕК, рівень можли-
вої локалізації українських виробників в даному 
проекті становить близько 70%. Пожвавиться не 
тільки енергетичне машинобудування, приладобу-
дування, високотехнологічні виробництва систем 
безпеки та управління технологічними процесами, 
будуть задіяні і суміжні галузі — виробники арма-
тури, труб, будівельна індустрія. Необхідним буде і 
науково-технічний супровід проекту, що дозволить 
залучити вчених та інженерів, підвищить мотива-
цію для молоді освоювати інженерно-технічні спе-
ціальності. Будуть створюватися нові робочі місця.

А є ще й екологічний аспект, зважаючи на 
зобов’язання України у зв’язку з приєднанням до 
Договору Енергетичного співтовариства. Йдеть-
ся про необхідність імплементації Директиви 
2001/80 /ЄС про обмеження викидів шкідливих 
речовин в атмосферу великими установками спа-
лювання і рішень міжнародної конференції зі змі-
ни клімату, що відбулася в кінці 2015 р. в Парижі.

Приватний інтерес

Кілька показових цифр. За оцінками компанії 
ДТЕК, для встановлення обладнання газоочистки на 
українських ТЕС з метою виконання вимог Директи-
ви 2001/80/ЄС необхідно вкласти EUR2,5 млрд, у 
будівництво нових ТЕС для заміщення існуючих — 
EUR16,2 млрд, спорудження ТЕЦ вимагатиме ще 
EUR4,6 млрд. Загальна сума інвестицій в теплову 
енергетику, яка буде відповідати вимогам Дирек-
тиви 2001/80/ЄС, перевищує EUR23 млрд. У той 
же час будівництво енергоблоків №№3, 4 ХАЕС з 
використанням існуючих будівельних конструкцій 
оцінювалося у попередньому ТЕО в розмірі близь-
ко $4 млрд. І це будуть енергоблоки, які при екс-

плуатації не забруднюють атмосферу і дозволяють 
істотно скоротити викиди парникових газів укра-
їнською енергетикою (приблизно на 24 млн т на 
рік), тим самим сприяючи виконанню міжнародних 
зобов’язань у рамках Конвенції про зміну клімату.

Але чомусь українські чиновники переконані, 
якщо компанія на 100% державна, то за її рахунок 
і слід виконувати зобов’язання держави. У тому 
числі шляхом поразки держкомпанії в правах. На-
приклад, держава зобов’язалась підтримувати 
розвиток відновлюваної енергетики та частини на-
селення, яка здатна платити повну реальну вартість 

електроенергії. У чинному законі про засади функ-
ціонування ринку електричної енергії передбаче-
ний Фонд вирівнювання вартісного дисбалансу, на-
повнювати який зобов’язали дві державні компанії 
— НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Укргідроенерго». При 
цьому чиновники не можуть второпати простої іс-
тини — держава має виконувати свої зобов’язання 
за рахунок держбюджету, до якого держкомпанії 
перераховують податки і збори. Держкомпанії є 
комерційними організаціями і повинні приносити 
прибуток, а не підтримувати через заплутані схеми 
приватну енергогенерацію. Для регулювання рівня 
їх прибутку держава має всі необхідні інструменти.

Свіжий приклад. Йдеться про останню редак-
цію законопроекту про ринок електричної енергії, 
який підготовлений Міненерговугілля і знаходиться 
в КМУ, в Прикінцевих положеннях якого містяться 
дискримінаційні норми (відпуск обсягу електро-
енергії від 75% робочої потужності АЕС за регу-
льованим тарифом, що встановлюється НКРЕКП 
на певний період часу). Тобто держава, прикрива-
ючись гаслами лібералізації ринку електроенергії і 
прагненням до європейських стандартів, фактично 
витісняє держкомпанію з ринку на користь при-
ватних енергогенеруючих компаній, тим самим по-
збавляючи сенсу всю реформу — створення рівних 
умов для всіх суб’єктів ринку електроенергії.

Вітчизняну ядерну енергетику та атомно-про-
мисловий комплекс випробовували на міцність і 
витривалість усі уряди України.

Але є відчуття, що межі вже досягнуто.

Реалізація таких масштабних 
енергетичних проектів, як будівництво 
енергоблоків №№3 і 4 на ХАЕС, істотно 
пожвавить внутрішній ринок. При цьому 
рівень можливої локалізації українських 
виробників у даному проекті становить 
близько 70%
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Диверсифікація відбулась

Впровадження ядерного палива Westinghouse, 
як альтернативи російському паливу компанії 
«ТВЕЛ», виконувалось у два етапи. «Пілотним» 
енергоблоком було обрано енергоблок №3 Южно-
Української АЕС. 

У рамках реалізації першого етапу проекту, 
який тривав з 2005 по 2010 роки, на енергоблоці 
№3 ЮУАЕС виконано комплекс заходів щодо лі-
цензування та випробувань 6 пілотних паливних 
збірок (т.з. LTA — lead test assembly). За резуль-
татами експлуатації 6 дослідних ТВЗ-W зауважень, 
які б могли перешкодити подальшому впрова-

дженню палива Westinghouse, не виявлено. Це до-
зволило отримати дозвіл Держатомрегулювання 
України на подальше розширення дослідної екс-
плуатації ТВЗ-W.

У рамках реалізації другого етапу проекту у 
серпні 2009 р. в Україну було поставлено 42 па-
ливних збірки виробництва Westinghouse, а у 
березні 2010 р. (після отримання дозволу Дер-
жатомрегулювання України) здійснено їх планове 
завантаження в активну зону енергоблока №3 
ЮУАЕС.

Трохи раніше — 30.03.08 р. на виконання Указу 
Президента України «Про рішення Ради національ-
ної безпеки і оборони України від 1.02.08 р. «Про 
безпеку ядерної енергетики держави», з метою 
подальшої реалізації державної політики щодо 
диверсифікації джерел постачання в Україну ядер-
ного палива, між НАЕК «Енергоатом» та компанією 
Westinghouse Electric Sweden AB укладено комер-
ційний контракт. Документом передбачалось по-
стачання у 2011-2015 рр. ядерного палива для 
щорічного перевантаження 3-х енергоблоків з 
ВВЕР-1000. 

Експлуатація паливних збірок, що постачали-
ся за цим контрактом, була розпочата у 2011 р. 
Всього протягом 2011-2012 рр. у рамках конт-
ракту було здійснено постачання чотирьох партій 
ядерного палива, з яких дві завантажено в активні 
зони енергоблоків №№2 та 3 ЮУАЕС.

Однак у 2012 р. в процесі перевантаження 
паливних збірок ТВЗ-W під час планово-поперед-
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WESTINGHOUSE —  
ЦЕ НЕ ЛИШЕ ПАЛИВО
Співробітництво НАЕК «Енергоатом» та транснаціональної 
компанії Westinghouse має багаторічну історію. Найважливішим 
та найвагомішим кроком цієї співпраці безперечно став проект 
«Кваліфікація ядерного палива для України», який було розпочато 
з підписання 5 червня 2000 р. урядами України та США відповідної 
Виконавчої угоди. Але потенціал, який має співпраця компаній, 
не обмежується лише диверсифікацією джерел постачань 
ядерного палива, серед перспективних напрямків — переробка 
радіоактивних відходів, участь у заходах з підвищення безпеки 
експлуатації енергоблоків українських АЕС,  рівня їхньої проектної 
потужності та багато іншого.

Павло ЛАШЕВИЧ,  
директор з ядерної та радіаційної 
безпеки
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жувального ремонту на вказаних енергоблоках 
виникли непередбачувані ускладнення. У зв’язку 
з цим та враховуючи, що Держатомрегулюван-
ня України заборонило подальше завантаження 
свіжого ядерного палива виробництва компанії 
Westinghouse в активні зони енергоблоків №№2, 3 
ЮУАЕС та №5 ЗАЕС, постачання ядерного палива 
та подальше розширення його експлуатації в рам-
ках контракту було тимчасово призупинено. Слід 
зауважити, що всі паливні збірки Westinghouse за 
результатами виконаної інспекції виявилися гер-
метичними, тобто всі технічні проблеми, що вини-
кли під час перевантаження ТВЗ-W, жодним чином 
не позначились на безпеці експлуатації ЮУАЕС.

З метою поновлення процесу диверсифіка-
ції джерел постачання палива для АЕС України, 
компанією Westinghouse у співпраці з фахівцями 
НАЕК «Енергоатом» проведено удосконалення та 
модифікацію конструкції паливної збірки. Задля 
цього виконано комплекс робіт зі збільшення жор-
сткості конструкції паливної збірки, що поєднував 
виконання відповідних тестів та розрахункових 
досліджень, які стали основою для підготовки від-
повідних обгрунтувань безпечної експлуатації мо-
дифікованої конструкції паливної збірки (ТВЗ-WR).

Відповідні Обгрунтовуючі матеріали щодо 
впровадження ТВЗ-WR в дослідну експлуатацію 
на енергоблоці №3 ЮУАЕС були направлені   Дер-
жатомрегулювання України. За результатами роз-
гляду матеріалів Держатомрегулювання надано 
дозвіл розпочати дослідну експлуатацію ТВЗ-WR.

У листопаді 2014 р. на майданчик ЮУАЕС була 
поставлена та прийнята перша партія переванта-
ження палива, яка складалась з 42 ТВЗ-WR, а в 
березні 2015 р. зазначена партія була заванта-
жена до активної зони енергоблока №3 ЮУАЕС. 
Зараз перша паливна кампанія з ТВЗ-WR завер-
шена, енергоблок знаходиться у ППР, проводиться 
інспекція ядерного палива.

У 2016 р. Енергоатом планує розширення до-
слідної експлуатації ТВЗ-WR на енергоблоки №2 
ЮУАЕС та №5 ЗАЕС. Це стане можливим за резуль-
татами дослідної експлуатації ТВЗ-WR на енерго-
блоці №3 ЮУАЕС. Аналіз результатів дослідної 
експлуатації буде поєднувати досвід експлуатації 
ТВЗ-WR при експлуатації реактора на потужності 
та в період зупинки енергоблока для проведення 
планово-попереджувального ремонту у 2016 р. 
при перевантаженні ядерного палива. Останній 
комплекс робіт планується виконати за допомо-
гою спеціального обладнання — стенду інспекції та 
ремонту ТВЗ. 

Забезпечення роботи змішаної активної зони 
реактора вимагає модернізації систем внутріш-
ньореакторного контролю. Раніше така модерні-
зація була проведена на енергоблоці №3 Ю УАЕС, 
що дозволило експлуатувати в його активній 

зоні паливні збірки двох виробників — «ТВЭЛ» та 
Westinghousе. У листопаді 2015 р. представники 
Запорізької АЕС і Westinghousе підписали угоду 
про тестування на станції програмного комплексу 
BEACON TSM, розробленого Westinghousе і при-
значеного для нейтронно-фізичних розрахунків 
параметрів активної зони реактора, в якому екс-
плуатується паливо двох виробників. 

Отже, сьогодні можна впевнено стверджувати, 
що роботи з диверсифікації джерел постачання 
свіжого ядерного палива на українські АЕС успіш-
но виконано, забезпечене наближення нашої кра-
їни до реальної енергетичної незалежності. 

Нові технології переробки РАВ 

Одним з напрямків діяльності компанії 
Westinghousе є поводження з радіоактивними 
відходами (РАВ) та зняття з експлуатації ядерних 
об’єктів.

28 січня 2016 р. відбулась робоча зустріч 
представників Westinghousе з фахівцями НАЕК 

січень-квітень 2016
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У 2016 р. Енергоатом планує 
розширення дослідної експлуатації 
ТВЗ-WR на енергоблоки №2 ЮУАЕС 
та №5 ЗАЕС. Це стане можливим за 
результатами дослідної експлуатації 
ТВЗ-WR на енергоблоці №3 ЮУАЕС
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«Енергоатом» і відокремлених підрозділів компа-
нії, до сфери діяльності яких входять питання по-
водження з радіоактивними відходами.

На сьогодні питання переробки РАВ, які утво-
рюються під час експлуатації українських АЕС і 
накопичені на майданчиках станцій, є вкрай важ-
ливим і вимагає невідкладного рішення. Викорис-
тання передових наукових та технологічних досяг-
нень дозволить значно підвищити ефективність 
процесу переробки РАВ та одержати придатні для 
захоронення матеріали.

Протягом 25 років Westinghouse виконує до-

слідницькі, інжинірингові та практичні роботи 
щодо впровадження рентабельних технологій і 
систем для переробки рідких та твердих РАВ на 
всіх етапах життєвого циклу ядерної установки. 
З метою ознайомлення технічних спеціалістів 
Енергоатома з можливостями Westinghouse в цій 
галузі, були представлені презентаційні матеріали 
щодо застосування для переробки РАВ сучасних 
технологій і обладнання, які вже експлуатуються 
на ядерно-енергетичних об’єктах та об’єктах пово-
дження з РАВ і  відповідають вимогам радіаційної 
та екологічної безпеки. 

З огляду на те, що прийнятність технології має 
бути підтверджена відповідністю кінцевого про-
дукту переробки критеріям придатності для захо-
ронення, фахівцями Westinghouse були проведені 
необхідні дослідження продуктів переробки і ре-
зультати представлені органу регулювання США 
— NRC. Під час дискусії фахівці Енергоатома ви-
знали доцільним розглянути одержані результати 
досліджень для оцінки їх відповідності українським 
нормативним документам.

Компанією Westinghouse була представлена 
цікава інформація щодо систем з переробки рід-
ких РАВ, одна з яких реалізується на АЕС в Китаї, а 
інша буде впроваджена на словацькій АЕС «Яслов-
ське Богунице». В квітні 2016 р. система перероб-
ки РРАВ для Словаччини буде проходити заводські 
приймальні випробування на заводі в США. Техно-
логія, яка запропонована для технологічної лінії, 
заснована на виділенні радіонуклідних ізотопів з 
великого об’єму концентрованих рідких відходів 
у незначний об’єм сорбуючого матеріалу. Після 
цього «чистий» рідкий концентрат упарюється до 
одержання твердих солей. Найбільш важливим є 
те, що за інформацією Westinghouse одержані солі 
за рівнем активності можуть бути повністю звіль-
нені від регулюючого контролю. 

При цьому Westinghouse висловила готовність 
до співпраці за повним комплексом послуг від 
концептуального проектування та розробки/адап-
тації технологій до виробництва та монтажу облад-
нання і введення його в експлуатацію. 

Підвищити безпеку та потуж-
ність

Зважаючи на досвід Westinghouse в атомній 
енергетиці, компанія має власні розробки й у сфе-
рі  безпеки експлуатації АЕС. Починаючи з 2014 р. 
компанія активно долучається до реалізації захо-
дів Комплексної (зведеної) програми з підвищен-
ня безпеки, яка фінансується як за рахунок влас-
них коштів Енергоатома, так і за рахунок коштів 
кредиту ЄБРР/Євратом. Закупівля обладнання 
проводиться за результатами тендерних процедур, 
тобто сформоване конкурентне середовище, тому 
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Починаючи з 2014 р. компанія 
Westinghouse активно долучається 
до реалізації заходів Комплексної 
(зведеної) програми з підвищення 
безпеки енергоблоків українських АЕС

Сергій ТАРАКАНОВ,  
заступник директора з продовження 
експлуатації з модернізації

Валентина МЕЛЬНІКОВА,  
начальник виробничо-технічного 
відділу
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Westinghouse доводиться конкурувати з іншими 
виробниками, як вітчизняними, так і зарубіжними. 

З Westinghouse вже підписано та виконується 
контракт на постачання пасивних автокаталітич-
них рекомбинаторів водню (ПАР) на блоки №№1, 
2 ЗАЕС. Компанія також брала участь у торгах на 
закупівлю ПАР для енергоблоків №№3, 4 РАЕС та 
№№1, 2 ХАЕС.

 Westinghouse бере або планує взяти участь у 
тендерних процедурах Енергоатома за наступними 
напрямками:
• комплексна система діагностики;
• аварійний та післяаварійний моніторинг 

(ПАМС);
• система фільтрованого скиду тиску з ГО;
• модернізація систем АСУ ТП енергоблоків (ра-

зом з фірмою «Вестрон», частка якої належить 
Westinghouse);

• впровадження системи вихрострумового 
контролю металу. 
Разом із заходами з підвищення безпеки 

Westinghouse може запропонувати і варіанти під-
вищення потужності українських АЕС.   

Фахівці Енергоатома позитивно сприйняли 
пропозиції Westinghouse щодо проекту підви-
щення рівня проектної потужності енергоблоків 
АЕС. Проведено вже кілька розширених нарад, 
за результатами яких створено експертну робочу 
групу. Остання нарада робочої групи проводилась 
у березні 2016 р. на ЮУАЕС. Визначено, що під-
вищення проектної потужності можливо за деяких 
умов, а саме:
• активна зона реактора енергоблока сформо-

вана з палива одного виробника. Найближчий 
за часом такий блок (№3 ЮУАЕС) буде задо-
вольняти цій вимозі не раніше 2018 р.;

• необхідні суттєві модернізаційні роботи на 
основному обладнані другого контуру, у першу 
чергу — на турбогенераторі, що потребує вели-
ких капіталовкладень.
Відповідь на питання який саме рівень підви-

щення потужності є оптимальним повинно дати 
техніко-економічне обґрунтування, розробка яко-
го планується як наступний крок в цьому проекті. 
Наразі розглядаються два базових сценарія - до 
105% або до 110%.

Паралельно з опрацюванням технічних пи-
тань, наразі ведеться пошук джерел фінансування 
цього проекту, оскільки в тарифі на виробництво 
електроенергії, який встановлює для Енергоатома 
НКРЕКП, такі кошти відсутні.

 Загалом Енергоатом зацікавлений у спів праці 
з компаніями, які мають досвід практичних робіт 
на підприємствах ядерно-енергетичного комплек-
су і зарекомендували себе як надійні та кваліфі-
ковані постачальники, але будь-які рішення мають 
бути основані на всебічному аналізі технічних та 
економічних аспектів наданих пропозицій. Такий 
підхід буде сприяти якісному і прозорому спів-
робітництву, відповідальному виконанню 
спільних зобов’язань.
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Фахівці Енергоатома та Westinghouse 
провели вже кілька розширених 
нарад щодо проекту підвищення рівня 
проектної потужності енергоблоків 
АЕС, за результатами яких створено 
експертну робочу групу
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Кінцевою метою цього процесу має стати 
пов на інтеграція регіонального ринку в євро-
пейський внутрішній енергоринок. Зокрема, як 
зазначив єврокомісар Гюнтер Еттінгер, «після 
впровадження в повному обсязі вона (інтеграція. 
— Ред.) гарантуватиме, що громадяни і компанії 
отримають переваги справедливої конкуренції 
на енергетичних ринках і будуть захищені від не-
сподіваних відключень електроенергії».

Це означає, що треба пройти шлях інтеграції 
ОЕС України в ENTSO-E, а потім об’єднання рин-
ків електроенергії (на рівні ринків на добу на-
перед — РДН) за моделлю PCR (Price Coupling of 
Regions).

4 травня 2006 р. Генеральна асамблея 
об’єднаної енергосистеми Європи (UCTE, з липня 

2009 р. — ENTSO-E) у Відні акцептувала спіль-
ну заявку України і Молдови про приєднання їх 
енергосистем до синхронної зони UCTE як до єди-
ного блоку регулювання.

Пропускна здатність міждержавного пере-
тину ОЕС України з енергетичним об’єднанням 
ENTSO-Е становить 3700 МВт. Синхронізація 
української енергосистеми з європейською озна-
чатиме одночасно її ізоляцію від російської енер-
госистеми.

За оцінками румунської компанії Transelectrica 
(керує проектом підготовки до синхронізації), 
після того, як будуть досліджені можливості елек-
тростанцій і мереж, Україні і Молдові необхідно 
привести свої енергосистеми до стандартів ЄС. 
Це найбільш складний і дорогий етап, оскільки 
більшість обладнання та мереж в Україні зношені. 
Після цього розпочнеться стадія тестування і, в 
разі успіху, підключення енергосистем. Встигнути 
все це зробити до 2020 р. буде вкрай складно, 
більш імовірна дата — 2025 р.

Хоча в НЕК «Укренерго» більш оптимістично 
налаштовані. Як заявив начальник управління 
стратегічного розвитку та планування енергосис-
тем «Укренерго» Олексій Брехт у ході презентації 
проекту розвитку вітчизняної енергетичної систе-
ми на період до 2025 р., перехід на паралельну 
роботу з європейською енергосистемою ENTSO-E 
можливий вже у 2018 р.

Якщо з технічної сторони є хоч якась ясність, 
то з боку законодавчого та нормативного аспек-
тів переходу до європейської моделі ринку поки 
повна плутанина.
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ПАПЕРОВА РЕФОРМА ВІДДАЛЯЄ 
ІНТЕГРАЦІЮ В ENTSO-E
Цьогоріч Україна відзначила вже п’яту річницю свого членства 
в Європейському Енергетичному Співтоваристві (Energy 
Community). 1 лютого 2011 р. ми стали повноправною стороною 
Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, і, 
отже, взяли на себе конкретні зобов’язання щодо впровадження 
законодавства ЄС, а саме Третього енергопакету, до 1 січня 
2015 р. Наступним кроком стало підписання в 2014 р. Угоди про 
асоціацію України і Європейського Союзу, яка підвищує статус 
цих зобов’язань і поширює їх на сфери торгівлі, ядерної безпеки 
та інвестицій. Україна вийшла на шлях інтеграції з ЄС у питаннях 
енергетики.

Сергій БЕДІН,  
директор Центру з впровадження 
нової моделі енергоринку – радник 
президента
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Новий ринок «анфас»

Доречним буде нагадати майбутню модель 
ринку електроенергії. Він складатиметься з чоти-
рьох сегментів: один неорганізований — це ри-
нок двосторонніх договорів і три організованих: 
ринок на добу наперед, ринок внутрішньодобової 
торгівлі та балансуючий ринок.

Ринку двосторонніх договорів буде притаман-
не вільне ціноутворення з можливістю продати 
електроенергію кому завгодно.

РДН і ринок внутрішньодобової торгівлі будуть 
організовані у вигляді електронної біржі, на якій 
буде відбуватися знеособлена торгівля з визна-
ченням рівноважної ціни в кожній годині, єдиної 
для всіх продавців і покупців. Відмінність цих 
двох сегментів полягає в тому, що РДН працює 
протягом доби, що передує добі поставки, тоді як 
внутрішньодобовий ринок працює протягом доби 
поставки і закінчується за кілька годин до самої 
поставки.

Балансуючий ринок буде працювати цілодо-
бово (стартувати з початком доби і фінішувати з 
її закінченням) з метою звести відхилення торго-
вих графіків з фактичним навантаженням гене-
рації до нуля. Його учасниками будуть сторони, 
відповідальні за баланс, які і будуть продавати 
надлишкові або купувати недостатні обсяги елек-
троенергії в кожній годині за цінами, встановле-
ними правилами роботи цього сегмента ринку.

Також буде ринок допоміжних послуг, основне 
завдання якого забезпечити Системному опера-
тору можливість закупити за конкурентною ціною 
такі послуги, як регулювання частоти та регулю-
вання напруги (можливо будуть й інші послуги, 
такі як резерв нової або реконструйованої по-
тужності і т.п.).

Слід зазначити, що це все ринки контрактів, 
укладених наперед, а фактичне навантаження на 
генерацію буде регулюватися Системним опера-
тором і не обов’язково збігатиметься з торгови-
ми графіками, але за допомогою Балансуючого 
ринку обсяг виробництва і продажів електро-
енергії співпаде в кожній годині.

24 жовтня 2013 р. Верховною Радою був при-
йнятий Закон України «Про засади функціону-
вання ринку електричної енергії України» (Закон 
№663), який імплементував Другий енергопакет 
ЄС в Україні.

Однак, незважаючи на те, що вже пройшло 
більше двох років з моменту його прийняття і на-
брання чинності (з 1 січня 2014 р.), можна кон-
статувати, що фактично він не виконується жод-
ним органом державної влади.

КМУ у вересні 2014 р. створив Координацій-
ний центр із забезпечення впровадження нової 
моделі ринку електроенергії, який спочатку очо-

лювали міністри енергетики та вугільної промис-
ловості, а з серпня 2015 р., за рішенням уряду, 
— особисто прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. На 
жаль, і це не допомогло: дотепер не проведено 
жодного засідання Координаційного центру.

Відповідно до положень Закону №663, зараз 
нова модель енергоринку мала б уже випробову-
ватись у тестовому режимі на сучасному програм-
ному забезпеченні. Однак жодного нормативно-
правового акта, передбаченого цим Законом 
для старту такого важливого етапу підготовки до 
впровадження повномасштабного ринку, ні КМУ, 
ні НКРЕКП, ні Міненерговугілля не прийняли.

Те ж стосується і ринку допоміжних послуг. До 
1 липня 2014 р. ще попередня Національна комі-
сія, що здійснює державне регулювання у сфері 
енергетики, повинна була провести заходи щодо 
впровадження допоміжних послуг із вторинного і 
третинного регулювання із забезпечення резер-
ву відповідної регулюючої потужності на ринку 
допоміжних послуг. Проект цього важливого для 
галузі документа досі перебуває на розгляді вже 
нової НКРЕКП.

У свою чергу, Енергоатом у рамках підготовки 
до роботи на ринку допоміжних послуг, у квітні-
травні 2015 р. провів на енергоблоці №2 ХАЕС 
цикл випробувань стосовно можливості роботи в 
режимі добового регулювання потужності в діа-
пазоні 100%-75%-100%, чим викликав бурхливу 
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Випробування добового регулювання 
потужності на ХАЕС у квітні 2015 р. 
викликало бурхливу реакцію 
конкурентів АЕС на ринку
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реакцію конкурентів.
Що ж робиться для впровадження нової моде-

лі ринку електроенергії на державному рівні?
Міненерговугілля замість виконання вимог 

Закону №663 та паралельного впровадження 
Третього енергопакета ЄС, повністю зосередило-
ся на розробці нового законопроекту. Дотепер 
проект Закону України от 21 квітня 16 №4493 
«Про ринок електричної енергії України» знахо-
диться в профільному комітеті ВРУ.

НКРЕКП, розраховуючи на якнайшвидше 
прий няття Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» (за-
конопроект №2966 від 28 травня 2015 р,), також 
самоусунулася від виконання чинного законо-
давства в частині впровадження нового ринку 
електроенергії. 

Чого чекати Енергоатому?

Які ж позитивні моменти привнесе євро-
пейська модель ринку електроенергії для НАЕК 
«Енерго атом»? Перше і основне, довгоочікуване 
— компанія отримає справедливу ринкову ціну за 
свою електроенергію. Друге і не менш важливе — 
з’явиться можливість продавати електроенергію 
за прямими контрактами безпосередньо плато-
спроможним споживачам, у тому числі і на екс-
порт.

І це, на жаль, усі хороші новини. «Спокійне 
життя» продажу електроенергії за лічильником і 
встановленим НКРЕКП тарифом одному покупце-
ві — ДП «Енергоринок» закінчується. У зв’язку з 
цим, на постійній основі має проводитися щоден-
на серйозна та кропітка робота з підготовки до 
переходу до нової моделі ринку електроенергії. 
Добре, що з черговою зміною президента ком-
панії змінилося і ставлення до цього питання, і 
НАЕК зі стороннього спостерігача перетворилася 

на активного учасника підготовки законодавчого 
та нормативного поля майбутнього ринку (не без 
лобіювання своїх інте ресів).

У частині підготовки компанії в першу чергу 
доведеться змінити парадигму, а саме перейти 
від поняття організації, що експлуатує ядерні 
установки, до поняття ринкової компанії, що без-
печно експлуатує ядерні установки. Доведеться 
перебудувати всі бізнес-процеси з урахуванням 
попиту на ринку електроенергії, тобто працювати 
з максимальним навантаженням в періоди мак-
симального попиту (добові та сезонні піки) і з 
мінімальним навантаженням, відповідно, в пері-
оди мінімального попиту (нічні провали, паводок, 
міжсезоння). Це можливо здійснити шляхом пра-
вильно організованого прогнозування попиту, 
знання ремонтних періодів конкурентів, чіткого  
планування своїх ремонтних програм, а також 
укладення довгострокових двосторонніх догово-
рів на продаж електроенергії з метою гаранту-
вання збуту. З іншого боку, продати максимально 
можливий обсяг електроенергії допоможе комер-
ційна кмітливість і цінова гнучкість. Тому мета 
майбутньої комерційної дирекції — максимізація 
прибутку компанії шляхом продажу всього мож-
ливого до виробництва обсягу (відпуску в мере-
жу) електроенергії за цінами, близькими до цін 
на РДН, платоспроможним покупцям.

Слід зазначити, що у новому законопроекті, 
розробленому на заміну Закону №663, є певні 
позитивні зміни для компанії. 

Зокрема, це відсутність «скандального» фонду 
розподілу вартісного дисбалансу, основними до-
норами якого були НАЕК «Енергоатом» і ПАТ «Ук-
ргідроенерго», а реципієнтами «зелені», теплое-
лектроцентралі та пільгові категорії населення. 
Натомість запропонований європейський підхід 
компенсації через зобов’язання забезпечення 
суспільних інтересів (public service obligation, 
PSO). Однак в останній версії законопроекту, 
«завдяки» втручанню НКРЕКП, з’явився перехід-
ний період до повномасштабного конкурентного 
ринку тривалістю один рік (до 1 січня 2019 р.), 
протягом дії якого знову ж таки Енергоатом і 
Укргідроенерго, шляхом обов’язкового продажу 
частини своєї електроенергії за встановленими 
НКРЕКП тарифами, зобов’язані фінансувати Га-
рантованого покупця для викупу «зеленої» та ви-
робленої ТЕЦ електроенергії. Такий нетривалий 
перехідний період дещо насторожує, оскільки, як 
відомо, нічого не буває таким постійним як тим-
часове. 

Однак, якщо подивиться неупереджено, то, по-
перше, термін підтримки скорочується з 12,5 до 
1,5 року, по-друге, підтримка не поширюється на 
населення, а також впроваджується особливий 
підхід для підтримки ТЕЦ, що скорочує загальну 
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Законопроект «Про ринок електричної 
енергії України» передбачає 
перехідний період, протягом якого 
буде відбуватися «ручне» регулювання 
цін та обсягів електроенергії, 
виробленої Енергоатомом та 
Укргідроенерго
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необхідну суму підтримки з 40 до 6 млрд грн на 
рік. В цілому, ці умови кращі для Енергоатома та 
Укргідроенерго, ніж передбачені Законом №663.

Хто не ризикує…

Як вже зазначалось, фактично останньою ре-
дакцією законопроекту «Про ринок електричної 
енергії України» запроваджується «ручне» регу-
лювання цін та обсягів електроенергії, виробле-
ної НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Укргідроенерго», 
шляхом обов’язкового її продажу Гарантовано-
му покупцю електроенергії за встановленими 
Регулятором обсягами і тарифом. Таким чином, 
зберігається внутрішньогалузеве перехресне 
субсидіювання, тобто видозмінені дотаційні сер-
тифікати. Такий механізм практично виключає з 
ринку виробників, які пропонують найдешевшу 
електроенергію. Це, в свою чергу, надасть значні 
цінові переваги виробникам приватного сектору, 
таким як ДТЕК, та спричинить стрімке зростання 
цін на електроенергію для кінцевих споживачів. 

При цьому Гарантований покупець за такою 
схемою отримає близько 60% ринку електро-
енергії, що майже вдвічі перевищує поріг (35%), 
встановлений ст.12 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції», щодо монопольного 
становища суб’єкта на ринку. Це протирічить од-
ному із основ них завдань реформи енергетичної 
галузі — підвищенню конкуренції на ринку елек-
троенергії.

Слід також пам’ятати, що реформою енерге-
тики передбачається наявність незалежного Ре-
гулятора, завданням якого є регулювання моно-
польних видів діяльності Системного оператора 
та діяльності з передачі і розподілу електроенер-
гії. Виробництво електроенергії на АЕС та ГЕС не 
є монопольним видом діяльності та не підлягає 
регулюванню з метою підвищення конкуренції 
на ринку електроенергії. Втручання Регулятора у 
фінансово-господарську діяльність Енергоатома 
та Укргідроенерго шляхом встановлення цін та 
обсягів обов’язкового продажу електроенергії 
Гарантованому покупцю є порушенням вимог ді-
ючого законодавства.

Окрема тема — борги ДП «Енергоринок» пе-
ред Енергоатомом, які становлять вже близько 
12 млрд грн! Пам’ятаючи «результативність» ме-
ханізмів погашення заборгованості відповідно 
до Закону України №2711, пропоновані редак-
ції законопроекту про погашення боргів шляхом 
проведення заліків, переведення боргів, випуску 
векселів тощо нічого, крім підгрунтя для коруп-
ції і затягування процесу погашення, не дадуть. 
Єдиний цивілізований і справедливий шлях — це 
провести ліквідацію ДП «Енергоринок» у відпо-

відності до чинного законодавства через проце-
дуру банкрутства (відповідно до Закону України 
«Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом»). У цьому ви-
падку всі кредитори (енергогенеруючі компанії) 
сформують комітет кредиторів, і кожен у ньо-
му отримає кількість голосів, пропорційну його 
заборгованості. Комітет ухвалить рішення про 
продаж активів (боргів обленерго) на аукціоні з 
направленням отриманих коштів на погашення 
заборгованості перед кредиторами, і всі вони 
отримають рівний відсоток оплати своїх боргів. 
Процедура не швидка, але дозволяє позбавити-
ся боргів назавжди у справедливий і прозорий 
спосіб.

Кроки до мети

Але все ж певна підготовча робота до впро-
вадження нової моделі ринку електроенергії 
здійснюється як на рівні суб’єктів електроенерге-
тики, так і на загальногалузевому рівні. Так, на-
приклад, силами ініціативної групи під керівни-
цтвом радника міністра енергетики та вугільної 
промисловості практично підготовлений проект 
такого ключового нормативного акту, як Кодекс 
електричних мереж, який натепер знаходиться 
на погодженні в центральних органах виконавчої 
влади.

25 лютого 2016 р. відбулося обговорення 
проекту Закону України «Про ринок електричної 
енергії України» в форматі круглого столу під го-
ловуванням прем’єр-міністра України А.Яценюка 
(у засіданні круглого столу взяв участь і прези-
дент Енергоатома). Було прийнято рішення ви-
нести цей законопроект на розгляд чергового 
засідання уряду. У разі схвалення, законопроект 
буде направлений до Верховної Ради. На жаль, 
остаточна редакція поки ще не відома. Ще одна 
подія, на якій хотілося б зупинитися, — це науко-
во-практична конференція «Синхронна робота 
об’єднаної енергосистеми України з ENTSO-E. 
Інтеграція. Можливості. Виклики», яку 25-26 лю-
того 2016 р. проводила у м.Львові Громадська 
Спілка «Всеукраїнська Енергетична Асамблея». 
На жаль, за підсумками конференції стало зро-
зуміло, що в інтеграції не зацікавлені ані Європа, 
ані Україна. За десять років так званої підготов-
ки Україна лише віддалилася від цієї можливос-
ті, оскільки електроенергетика Європи не стоїть 
на місці, на відміну від нашої. Наприклад, тіль-
ки в одній Польщі зараз активно будуються три 
сучасних блоки на бурому вугіллі потужністю по 
1000 МВт кожний, які замінять застарілі. Україна 
ж поки що створює новий ринок лише на 
папері.

січень-квітень 2016

ГОТУЄМОСЬ ДО РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

35

2016-1_ukr.indd   35 18.05.2016   23:07:51



До 2023 р. всі діючі атомні енергоблоки Ве-
ликобританії, крім одного, повинні бути зупинені, 
тому для цієї країни актуальним є питання будівни-
цтва нових потужностей. Щоб прискорити будівни-
цтво нових АЕС та інших енергогенеруючих уста-
новок з низькими викидами CO2, Великобританія 
обрала підхід, який відрізняється від поширеного 
у багатьох країнах ЄС. Замість того, щоб надати 
особливі преференції тільки ВДЕ, керівництво кра-
їни вирішило віднести до привілейованої категорії 
кілька типів низьковуглецевих енергогенеруючих 
технологій — ВДЕ, АЕС, а також ТЕС, оснащених 
системами уловлювання та зберігання вуглецю 
(УЗВ), зрівнявши їх статус.

Реформування ринку електроенергії перед-

бачає перехід від моделі ринку, заснованої на 
органічному паливі, до низьковуглецевих техно-
логій шляхом введення податку на викиди CO2, 
впровадження нової моделі ціноутворення на 
низьковуглецеву електроенергію через укладання 
довгострокових договорів і контрактів на різницю 
цін, які повинні забезпечити повернення грошо-
вих коштів виробникам електроенергії і захистити 
споживачів від підвищення цін. Також планується 
створення ринку резервних потужностей і меха-
нізму плати за потужність з метою задоволення 
попиту на електроенергію під час її пікового спо-
живання і заохочення енергогенеруючих компаній 
до наявності потужностей, готових до роботи за 
вимогою.

Згідно з Директивою ЄС 2009/28 частка ВДЕ 
у виробництві електроенергії в ЄС до 2020 р. 
повин на бути на рівні 20%. Великобританія поки 
що не справляється з поставленим завданням по 
доведенню частки ВДЕ до 2020 р. навіть до 15%. 
Цей цільовий показник був встановлений для краї-
ни виходячи з її потенціалу та економічної ситуації. 
У даний час частка ВДЕ у виробництві електро-
енергії у Великобританії становить лише 5.1% 1.

Незважаючи на вжиті заходи щодо підвищення 
енергоефективності на рівні побутових та  непобу-
тових господарств шляхом встановлення «інтелек-
туальних» лічильників, до 2050 р. прогнозується 
дворазове збільшення попиту на електроенергію у 
зв’язку з необхідністю електрифікації транспортної 
галузі і системи теплопостачання. З метою підви-

1  Дані Eurostat.
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АТОМНА СКЛАДОВА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Одним з головних принципів формування енергетичної політики 
Великобританії є зниження викидів парникових газів. Відповідно 
до Закону про зміну клімату від 2008 р., країна зобов’язалась 
до 2050 р. скоротити їх на 80% порівняно з 1990 р. Також 
Великобританії доводиться вирішувати проблему залежності від 
зростаючого імпорту енергоносіїв. Тому диверсифікація поставок 
енергоносіїв і енергетична безпека є актуальними питаннями для 
британського уряду. З метою вирішення цих питань розроблена 
потужна законодавча і регулятивна база, затверджені відповідні 
програми і стратегії, в яких ставка зроблена на заміщення старих 
енергоблоків АЕС новими, реформування ринку електроенергії, 
використання газу та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), 
підвищення енергоефективності.

Микола КУХАРЧУК,  
директор з міжнародного співробіт-
ництва НАЕК «Енергоатом»
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щення енергоефективності планується більш ефек-
тивне використання діючих енергогенеруючих 
потужностей шляхом їх модернізації та створення 
більш гнучких («інтелектуальних») енергомереж.

Місце атомної енергетики 
у британській енергетичній 
галузі

На сьогодні у Великобританії експлуатуються 
15 атомних енергоблоків сумарною потужністю 
8,8 ГВт(ел.), частка яких у загальному виробни-
цтві електроенергії становить близько 18%. На 
всіх енергоблоках, окрім одного, встановлені га-
зоохолоджувальні реактори. На АЕС «Сайзвелл В» 
експлуатується реактор з водою під тиском (PWR) 
виробництва компанії Westinghouse.

Окрім експлуатації діючих енергоблоків, вико-
нання робіт з модернізації та продовження строку 
їх експлуатації, а також виведення з експлуатації 
зупинених ядерних установок, планується широко-
масштабне будівництво нових АЕС. До 2030 р. на 
6 майданчиках (Хінклі-Пойнт, Брадвелл, Сайзвелл, 
Уілфа, Олдбері і Мурсайд) повинні бути побудовані 
13 атомних енергоблоків сумарною потужністю 16 
ГВт. За оцінками британського уряду, загальний 
обсяг інвестицій у спорудження нових АЕС у Вели-
кобританії може перевищити GBP60 млрд.

Перспективи і темпи спорудження атомних 
енергоблоків у Великобританії будуть багато у 
чому залежати від того, наскільки успішним буде 
будівництво АЕС «Хінклі-Пойнт С»,  яке почалося 
через 20 років після введення в експлуатацію у 
вересні 1995 р. АЕС «Сайзвелл В». Два енерго-
блоки АЕС «Хінклі-Пойнт С» сумарною потужністю 
3,2 ГВт(ел.) повинні почати виробництво електро-
енергії вже з 2025 р. Їх частка у виробництві елек-
троенергії становитиме 7%.

Окрім будівництва нових АЕС, досить амбіційна 
програма розвитку атомної енергетики Велико-
британії також передбачає:
• постійне підвищення рівня безпеки АЕС;
• зниження вартості електроенергії, що виробля-

ється на АЕС, для населення та промислових 
підприємств;

• виведення з експлуатації зупинених ядерних 
установок (на сьогодні з експлуатації виводять-
ся 19 ядерних енергооб’єктів, щорічно на ці цілі 
з бюджету країни виділяється GBP3 млрд); 

• застосування безпечного поводження з РАВ 
(при поводженні з ядерними відходами вико-
ристовуються передові технології, розроблені 
британськими компаніями, здійснюється по-
шук місця для створення геологічного сховища 
ядерних відходів);

• виділення коштів урядом на розробку іннова-

ційних технологій, у тому числі реакторів ма-
лої потужності (РМП). Перший РМП повинен 
з’явитися у Великобританії у 20-х роках. На 
НДДКР у галузі РМП у 2015 р. було виділено 
GBP250 млн.

Основні механізми реалізації 
британської програми розвит-
ку атомної енергетики

Виконання вищезазначених завдань передба-
чається шляхом створення сприятливих інвестицій-
них умов для британських та іноземних компаній, а 
також шляхом ефективного використання інвести-
цій. При цьому повинні бути створені такі умови, які 
дозволять різним низьковуглецевим джерелам ви-
робництва електроенергії конкурувати між собою. 
Серед основних механізмів реалізації британської 
програми розвитку атомної енергетики і проектів 
будівництва нових АЕС можна виділити такі:
• максимальне використання британських ком-

паній у системі поставок обладнання та послуг 
з метою забезпечення достатнього рівня ло-
калізації при будівництві нових атомних енер-
гоблоків (за останні 60 років Великобританія 
змогла накопичити достатній досвід у ядер-
но-енергетичній галузі та створила необхідну 
інфраструктуру, починаючи з проектування 
конструкцій, систем і компонентів для АЕС і за-
кінчуючи виведенням їх з експлуатації);

• вдосконалення науково-дослідного та іннова-
ційного потенціалу шляхом реалізації Програ-
ми NAMRC (Дослідницький центр передових 
технологій виробництва для потреб атомної 
промисловості) з метою надання підтримки 
британським компаніям, які працюють у галузі 
атомної енергетики;

• підготовка кваліфікованих фахівців для ядер-
но-енергетичної галузі (з 2020 р. по 2030 р. 
кількість фахівців буде щорічно збільшуватися 
на 4 тис. чоловік і досягне 100 тис. Нині в ядер-
но-енергетичній галузі Великобританії задіяні 
понад 60 тис. фахівців).
У 2013 р. ухвалено програму фінансового сти-

мулювання регіонів, в яких будуть споруджуватися  
АЕС. Місцева влада отримуватиме 50% податків з 
нового об’єкту протягом перших 10 років його екс-
плуатації та GBP1 тис. за кожен МВт встановленої 
потужності протягом наступних 30 років експлуа-
тації. Окрім цього, британський уряд сприяє ви-
конанню оцінок впливу на довкілля та придатності 
майданчиків для будівництва нових АЕС, а також 
забезпеченню регулюючих органів технічними 
засобами, необхідними для проведення попере-
днього ліцензування проектів (загальна оцінка 
проекту).
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Організація будівництва АЕС 
«Хінклі-Пойнт С» і механізми 
залучення інвестицій

Одним з наочних прикладів практичної реа-
лізації британської програми з розвитку атомної 
енергетики є будівництво двох енергоблоків з 
реакторами EPR на майданчику АЕС «Хінклі-Пойнт 
С», де вже йдуть підготовчі роботи, а сам проект 

реактора EPR пройшов процедуру узгодження у 
державному регулюючому органі і поки що є єди-
ною реакторною технологією III покоління, яка 
була сертифікована в країні. Крім цього, одержані 
відповідні ліцензії та дозволи на виконання буді-
вельних робіт, підписані інвестиційні угоди.

У жовтні 2013 р., після тривалих перегово-
рів, французька компанія EDF Energy і уряд Ве-
ликобританії узгодили основні комерційні умови 
інвестиційного договору про будівництво АЕС 
«Хінклі-Пойнт С». Сторони погодили фіксовану ціну 
електроенергії від майбутньої станції, яка станови-
тиме GBP89,5/МВт за умови, що EDF Energy також 
будуватиме новий енергоблок на майданчику АЕС 
«Сайзвелл С». Якщо цього не станеться, то фіксо-
вана ціна становитиме GBP92,5/МВт. Саме за та-
кою ціною уряд гарантує викуп електроенергії, яку 
вироблятиме АЕС «Хінклі-Пойнт С» протягом 35 ро-
ків, що більш ніж удвічі перевищує поточні тарифи.

Поставки електроенергії будуть здійснюватися 
у рамках контрактів на різницю цін, які передбача-
ють, що при падінні ринкової ціни на електроенер-
гію нижче фіксованої, держава виплатить вироб-
нику електроенергії відповідну різницю. І навпаки, 
якщо ринкова ціна на електроенергію перевищить 
фіксовану, виробник виплатить різницю державі. 
Такий механізм забезпечить повернення коштів 
виробнику електроенергії і захистить споживачів 
від підвищення цін. Крім того, умови контрактів на 
різницю цін повинні бути досить сприятливі для ін-
весторів, які хочуть бути впевнені в тому, що ціна 
на електроенергію, що відпускається на протязі 
життєвого циклу АЕС, буде достатньою для забез-
печення повернення інвестицій.

Окрім гарантованого викупу електроенергії за 
контрактами на різницю цін, уряд Великобританії 
запропонував EDF Energy гарантії за кредитами на 
суму до GBP10 млрд у разі виникнення заборгова-
ності у ході реалізації проекту. Уряд відшкодує ком-
панії та її партнерам по консорціуму, створеного 
для будівництва енергоблоків, усі понесені витра-
ти у разі, якщо проект буде зупинений з причин, не 
пов’язаних з ядерною та фізичною безпекою.

Близько року Єврокомісія вивчала комерційні 
умови інвестиційного договору по АЕС «Хінклі-Пойнт 
С», які на її думку не відповідали європейським ви-
могам до держпідтримки. Претензії єврочиновників 
стосувалися розтрат бюджетних коштів на користь 
компанії EDF Energy, що супе речить нормам євро-
пейського законодавства, яке регламентує ринкову 
конкуренцію. Великобританії довелося скорегувати 
заходи держпідтримки проекту, що дозволило усуну-
ти порушення правил конкуренції. Після цього інвес-
тиційний договір був затверджений Єврокомісією.

У 2015 р. EDF Energy і китайська ядерна кор-
порація CGN підписали стратегічну інвестиційну 
угоду щодо будівництва АЕС «Хінклі-Пойнт С». CGN 
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Орієнтовна схема розподілу коштів  
на будівництво АЕС «Хінклі-Пойнт С», GBP млрд. 

Будівельні роботи
Непередбачені будівельні роботи
Процентні нарахування у ході будівництва
Витрати на небудівельні роботи

2,2

2

10,2

1,6

Максим НЕЖУРА,  
начальник відділу моніторингу 
світових напрямів функціонування 
та розвитку ядерно-енергетичного 
комплексу

Мал. 1. 
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інвестує у цей проект GBP6 млрд. Частка CGN у 
проекті становитиме 33.5%. Мажоритарним акці-
онером залишиться EDF Energy (66.5%), яка має 
намір запропонувати частину своїх акцій іншим ін-
весторам, але залишити за собою не менше 50%.

Загальна вартість будівництва двох енергобло-
ків АЕС «Хінклі-Пойнт С» оцінюється у GBP16 млрд. 
Це з  урахуванням витрат на підготовку фахівців 
для управління станцією, переробку та утилізацію 
РАВ, а також виведення АЕС з експлуатації. На 
мал. 1 представлена орієнтовна схема розподілу 
коштів на будівництво. Передбачається, що 35% 
від вартості проекту буде профінансовано за раху-
нок власних коштів проектної компанії. Решту 65% 
становитиме позиковий капітал.

Для реалізації проекту з будівництва АЕС EDF 
Energy створила енергогенеруючу компанію NNB 
GenCo, яка буде власником ліцензії на експлуата-
цію майбутньої станції. У свою чергу, NNB GenCo 
призначила відділ з ядерного інжинірингу компа-
нії EDF відповідальним за закупівлі. Окрім фран-
цузьких фахівців з EDF, закупівлями також будуть 
займатися британські співробітники NNB GenCo. 
Компанія створила Національну базу даних по-
стачальників, у якій можуть зареєструватися бри-
танські компанії, зацікавлені взяти участь у будів-
ництві нових АЕС. Крім цього, у рамках стратегії 
закупівель для АЕС «Хінклі-Пойнт С» EDF Energy і 
торгова палата графства Сомерсет створили Групу 
моніторингу постачальників для даного майдан-
чика, яка повинна сприяти залученню місцевих 
компаній з графства Сомерсет і Південно-Західної 
Англії в якості підрядників II, III і IV рівнів. На мал. 
2 представлена схема постачальників для будівни-

цтва АЕС «Хінклі-Пойнт С».
Варто зауважити, що EDF Energy зараз будує 

енергоблок з реактором EPR на майданчику АЕС 
«Фламанвіль» у Франції і вже має досвід роботи 
з європейськими постачальниками. Конкуренція і 
взаємодія з цією налагодженою системою поста-
вок повинні сприяти успішному проведенню тен-
дерів з вибору підрядників для виконання робіт на 
майданчику АЕС «Хінклі-Пойнт С». Деякі британ-
ські компанії вже створили спільні підприємства 
з французькими постачальниками для виконання 
певного комплексу робіт. Це означає, що уроки, 
отримані у ході будівництва АЕС «Фламанвіль», 
будуть враховані під час будівництва британської 
АЕС, а також передбачає рівномірний розподіл об-
сягів робіт між двома майданчиками.

Підсумовуючи, слід зазначити, що у Великобри-
танії створена розгалужена мережа постачальни-
ків на всіх етапах ЯПЦ і налагоджена ефективна 
взаємодія підприємств великого, середнього і ма-
лого бізнесу в системі поставок у ході будівництва 
нових АЕС. Найбільший досвід британська атомна 
промисловість має у галузі поводження з РАВ та 
зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики. 
Британські підприємства також надійно закріпи-
лися на ринку технологій контрольно-вимірюваль-
них приладів і гарячої обробки металу, займають 
лідируючі позиції у виробництві клапанів, насос-
ного обладнання і робототехніки. Крім цього, 
британські юридичні компанії володіють великим 
досвідом врегулювання спірних питань у галузі 
атомної енергетики та надають консультаційні по-
слуги як країнам-новачкам, так і країнам з 
розвиненою атомною енергетикою.

січень-квітень 2016
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Схема постачальників для проекту АЕС «Хінклі-Пойнт С»

NNB 
GenCo 

(Власник  
ліцензії)

Підрядники І рівня

Підрядники ІІ, ІІІ та IV рівнів

Постачальники реактора  
і турбіни, генпідрядники  

загальнобудівельних робіт,  
електричного та механічного  

обладнання

Невеликі компанії з досвідом роботи  
у ядерній енергетиці та без нього

Мал. 2. 
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У 2014-2015 рр. Енергоатом зосередив зусил-
ля на будівництві за проектами реконструкції від-
критих розподільчих пристроїв (ВРП) 750 кВ РАЕС, 
ХАЕС та ЗАЕС, корпусу «Г» учбово-тренувального 
центру ЗАЕС, комплексів по переробці радіоак-
тивних відходів на РАЕС та ЗАЕС, які планується 
завершити у 2016-2017 рр., а також на проекту-
ванні та виконанні підготовчих робіт за проектом 
споруд ження Централізованого сховища відпра-
цьованого ядерного палива (ЦСВЯП). 

Протягом поточного та наступних років пла-
нується дотримуватись політики концентрації 
ресурсів та зосередження зусиль на виконанні 
пріоритетних проектів. Зокрема, на гідрооб’єктах 
Южно-Українського енергокомплексу, основними 
з яких є будівництво за проектами «Реконструкція 
системи технічного водопостачання. Робота 1-3 
блоків на Ташлицькому водосховищі та бризкаль-
них басейнах ЮУАЕС» та «Добудова Ташлицької 
ГАЕС».

Унікальність проекту Южно-Українського енер-
гокомплексу — в об’єднанні потужноcтей Южно-

Української АЕС, Олександрівської ГЕС і Ташлиць-
кої ГАЕС, що дозволяє ефективно використовувати 
встановлені потужності протягом доби та регулю-
вати добові перепади між виробництвом і спожи-
ванням електричної енергії.

Енергетичний довгобуд

Ідея будівництва гідрокомплексу на р. Півден-
ний Буг належить харківському проектному інсти-
туту «Укргідропроект» і полягає в забезпеченні 
раціонального використання наявних гідроенер-
гетичних ресурсів. 

Ташлицька ГАЕС виконує провідну роль у систе-
мі гідрокомплексу, є своєрідним водним акумуля-
тором. У технологічній схемі ГАЕС використовують-
ся зворотні гідроагрегати, яким властиві функції 
високооборотних гідротурбін і потужних насосів. 
Піднята у верхнє водосховище вода у будь-який 
час може бути використана для виробництва пі-
кової електроенергії, а під час зменшення спо-
живання електроенергії в системі гідроагрегати, 
використовуючи її надлишок, піднімають воду у 
верхнє водосховище. 

Спочатку проект Южно-Українського енерго-
комплексу передбачав будівництво у Прибужжі 
ЮУАЕС у складі чотирьох енергоблоків загальною 
потужністю 4000 МВт (з наступним розвитком до 
6-8 енергоблоків), Ташлицької ГАЕС у складі деся-
ти гідроагрегатів сумарною потужністю 1820 МВт, 
Костянтинівської ГЕС – ГАЕС (430 МВт) та Олек-
сандрівської ГЕС (10,5 МВт).

У 1975 р. розпочалося будівництво АЕС, а в 
1981 р. — гідроенергетичних об’єктів. Згідно з тех-
нічним проектом, зворотне водопостачання пер-
шої черги ЮУАЕС потужністю 2000 МВт базувалось 
на Ташлицькому водосховищі, а енергоблок №3 
повинен був прийматися в експлуатацію разом з 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ЮЖНО-УКРАЇНСЬКОГО 
ЕНЕРГОКОМПЛЕКСУ
В умовах недостатності коштів в енерготарифі на реалізацію 
всіх розпочатих інвестиційних проектів, Енергоатом реалізує 
політику добудови пріоритетних об’єктів з великим ступенем 
готовності, визначених Програмою дій уряду, Коаліційною угодою, 
розпорядчими документами Міненерговугілля і НАЕК. 

Григорій ПЛАЧКОВ,   
заступник директора з інвестицій 
та перспективного розвитку НАЕК 
«Енергоатом»
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пусковим комплексом ТГАЕС, що забезпечувало 
підвищення охолоджуючої спроможності Ташлиць-
кого водосховища за рахунок водообміну між Таш-
лицьким та Олександрівським водосховищами. 
Але третій енергоблок АЕС довелося вводити в 
експлуатацію без ТГАЕС, у зв’язку з неготовністю 
об’єктів її пускового комплексу на момент пуску 
блока, а потім і призупинення будівництва.

Через недостатню охолоджуючу спроможність 
водосховища, Мінатоменерго СРСР 14 липня 
1989 р. затвердило «Регламент роботи ЮУАЕС у 
складі трьох енергоблоків зі зворотною системою 
циркуляційного водопостачання на Ташлицько-
му водосховищі», відповідно до якого потужність 
станції у складі трьох енергоблоків обмежувалась 
1850 МВт у літній період.

У 1991 р. будівництво ТГАЕС було взагалі зупи-
нене у зв’язку з прийняттям урядової постанови 
№258 від 14 жовтня 1991 р. «Про перелік об’єктів, 
на будівництво яких запроваджується мораторій 
на період проведення надзвичайних заходів щодо 
стабілізації економіки України та виходу її з кризо-
вого стану». До 1996 р. виконувалися тільки окре-
мі роботи з консервації недобудованих споруд та з 
підтримки збудованих споруд у безпечному стані.

З метою зняття обмежень потужності ЮУАЕС 
у 1991 р. харківський інститут «Енергопроект» 
отримав завдання на проектування додаткових 
охолод жувачів. Була розроблена проектна доку-
ментація на будівництво комплексу споруд бриз-
кальних установок для охолодження енергоблока 
№3. Однак, у зв’язку із відсутністю достатнього 
фінансування, бризкальні установки не було по-
будовано.

В 1996 р. на підставі накопиченого досвіду 
експлуатації трьох енергоблоків, відсутності по-
рушень вимог регламенту продувки Ташлицького 
водосховища, а також прогнозних розрахунків 
температури циркуляційної води для різних рівнів 
потужності станції, було отримано дані щодо при-
пустимої потужності за місяцями року. 

Виходячи із значень потужностей, строки про-
ведення ремонтів енергоблоків ЮУАЕС планува-
лись так, щоб у літній період в роботі одночасно 
перебували не більше двох енергоблоків.

Таким чином, водосховище–охолоджувач за-
безпечувало роботу ЮУАЕС з потужністю 3000 МВт 
в зимовий період, 1800 МВт — в теплий період і 
лише 1500 МВт —  в умовах пікових метеорологіч-
них факторів (сильна спека). 

Наприкінці дев’яностих років, враховуючи дос-
від експлуатації АЕС, стан будівельних конструкцій 
ТГАЕС, зміну нормативних вимог та актуалізацію 
вартісних показників будівництва, виникла необ-
хідність перегляду та оновлення проектів ТГАЕС та 
реконструкції техводопостачання ЮУАЕС. 

Зважаючи на гострий дефіцит пікових потуж-
ностей у південній частині енергосистеми України 
та високий ступінь будівельної готовності споруд 
ТГАЕС, уряд ухвалив рішення щодо продовження 
будівництва ТГАЕС за умови доопрацювання про-
екту з урахуванням вимог висновку державної 
екологічної експертизи та включення до проекту 
соціальної складової. Виключення зі складу про-
екту Костянтинівської ГЕС-ГАЕС дозволило відмо-
витись від створення однойменного водосховища, 
а територія Бузького каньйону між містами Южно-
українськ і Первомайськ зберегла свій первісний 
вигляд. Нормальний підпірний рівень Олексан-
дрівського водосховища та його розміри визна-
чались кількістю агрегатів, що планувалось ввести 
при будівництві ТГАЕС.

січень-квітень 2016
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За умови стабільного фінансування, 
будівництво пускового комплексу 
гідроагрегату № 3 ТГАЕС 
передбачається завершити у 2018 р.
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В доопрацьованому проекті ТГАЕС, виконаному 
«Укргідропроектом» у 2001 р., було враховано змі-
ни у стані недобудованих споруд і встановленого 
устаткування (які протягом тривалого часу пере-
бували у непроектних умовах), зміни умов будів-
ництва і параметрів пускового комплексу, норми 
та рекомендації, отримані при узгодженні та екс-
пертизі уточненого проекту, скориговані природо-
охоронні і соціальні заходи, визначена оновлена 
кошторисна вартість. Характерною особливістю 
уточненого проекту є значно зменшена територія 
впливу об’єктів гідрокомплексу на р. Південний 
Буг. 

Отже, за більш ніж 20-річну історію будівництва 
проект ТГАЕС зазнав істотних змін, при цьому було 
здійснено всі передбачені законодавством екс-
пертизи. Він був рекомендований до затверджен-
ня Центральною службою Укрінвестекспертизи та 
затверджений розпорядженням КМУ №342-р від 
17 червня 2002 р.

Проект «Реконструкція системи технічного во-
допостачання. Робота 1-3 блоків на Ташлицькому 
водосховищі та бризкальних басейнах ЮУАЕС» 
затверджено розпорядженням КМУ №498-р від 
7 грудня 2005 р. 

Інтенсивна добудова ТГАЕС розпочалась у 
2005 р., оскільки до цього часу Енергоатом кон-
центрував ресурси на добудові енергоблоків №2 
ХАЕС та №4 РАЕС. У результаті, в грудні 2006 р. 
введено в експлуатацію гідроагрегат  №1, а в 
серпні 2007 р. — гідроагрегат  №2 ТГАЕС.

З 2008 р., внаслідок впливу кризових явищ 
світової економіки, темпи будівництва ТГАЕС були 
сповільнені, а реалізація проекту реконструкції 
техводопостачання ЮУАЕС була взагалі призупи-
нена. У зв’язку з браком коштів, в першу чергу 
реалізовувались проекти продовження термінів 
експлуатації та підвищення безпеки діючих енер-
гоблоків АЕС.

У 2010 р. на підставі досліджень, виконаних у 
2007-2009 рр., технічним рішенням ЮУАЕС було 
визначено доцільність будівництва струміньспря-
мовуючої споруди (завіси) в акваторії Ташлицько-
го водосховища, як додаткового заходу для покра-
щення охолоджуючої здатності водосховища. 

Як розвиватиметься комплекс 
сьогодні

У 2014-2015 рр. виконано коригування проек-
ту реконструкції техводопостачання ЮУАЕС (про-
ект затверджено розпорядженням КМУ №49-р від 
13 січня 2016 р.). В 2015 р. завершено розро-
блення та затверджений наказом ЮУАЕС №1184 
від 7 жовтня 2015 р. проект «Будівництво стру-
міньспрямовуючої споруди (завіси) в акваторії 
Ташлицького водосховища». Коригування та пере-
затвердження проекту добудови ТГАЕС планується 
завершити до кінця 2016 р. 

Будівництво ТГАЕС необхідно здійснювати па-
ралельно з будівництвом бризкальних басейнів 
ЮУАЕС. Введення в експлуатацію гідроагрегатів 
№№4 – 6 ТГАЕС потребує перенесення відсічної 
греблі в Ташлицькому водосховищі зі збільшен-
ням верхнього водоймища ТГАЕС з 3,5 млн м3 до 
14,4 млн м3. Зменшення об’єму водосховища-охо-
лоджувача призведе до збільшення мінералізації 
та підвищення температури циркуляційної води. 
Реконструкція системи техводопостачання ЮУАЕС 
забезпечить оптимальну термічну роботу водосхо-
вища-охолоджувача, зняття обмежень потужнос-
ті та створення оптимальних умов роботи трьох 
енергоблоків ЮУАЕС протягом усього року.

Основною умовою реалізації зазначених про-
ектів у проектні терміни є забезпечення стабіль-
ного та достатнього фінансування, тому необхідно 
включити витрати за проектами до тарифів на від-
пуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом». 

Кошти на реалізацію проекту струміньспрямо-
вуючої споруди включено до тарифу компанії на 
2016 р. в повному обсязі. Розпочато конкурсні 
процедури. Проектний термін виконання робіт 
становить 7 місяців. Роботи планується заверши-
ти до кінця 2016 р. Ефективність струміньспря-
мовуючої споруди підтверджується модельними 
дослід женнями для різних режимів роботи АЕС (як 
за наявності, так і при непрацюючих бризкальних 
басейнах), що дозволяє рекомендувати її будівни-
цтво як першочергової і такої, що дає ефект до за-
кінчення будівництва комплексу бризкальних охо-
лоджувачів. Реалізація проекту дозволить знизити 
температуру води на водозаборі станції до 1,5°С.

За проектом реконструкції техводопостачання 
ЮУАЕС наразі ведеться робота з НКРЕКП щодо 
включення коштів у тариф компанії на 2016 р. Роз-
роблено графік будівництва, яким передбачається 
завершення реалізації проекту у II кв. 2019 р. за 
умови включення коштів до тарифу НАЕК в квітні 
2016 р. Основним завданням на поточний рік є 
проведення закупівлі основного насосного облад-
нання зі сплатою авансу у III кв. 2016 р. Це необ-
хідно для отримання генеральним проектуваль-
ником від виробника насосів вихідних даних для 
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Водосховище-охолоджувач забезпечує 
роботу ЮУАЕС з потужністю 3000 МВт 
в зимовий період року, 1800 МВт — у 
теплий період і лише 1500 МВт —  у 
спеку
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розробки робочої документації будівлі насосної 
станції бризкальних басейнів. Також планується 
відновити будівельні роботи за діючим договором 
підряду та розпочати будівництво комплексу спо-
руд бризкальних басейнів. 

Графіком будівництва передбачено готовність 
пускового комплексу у складі перших двох бриз-
кальних басейнів, насосної станції та допоміжних 
споруд до дослідно-промислової експлуатації 
через 2 роки після початку будівництва, тобто 
у II кв. 2018 р. Таким чином, спекотний період 
2018 р. ЮУАЕС проходитиме з додатковими охо-
лоджувачами циркуляційної води, що дозволить 
збільшити виробництво електроенергії та змен-
шити негативний вплив підвищених температур 
на обладнання.

Тарифом на виробництво електричної енер-
гії на ГЕС та ГАЕС на 2016 р. передбачені кошти 
на реалізацію проекту добудови ТГАЕС в розмірі 
23 633 тис. грн. На жаль, вказаного обсягу коштів 
недостатньо для забезпечення виконання необ-
хідного об’єму  робіт за проектом. У зв’язку з цим, 
роботи ведуться не на всіх об’єктах та у повільному 
темпі. Наразі тривають роботи зі збирання гене-
ратора-двигуна, підтримки комплексу будівель 
ТГАЕС у безпечному стані та виконання заходів 
щодо підняття рівня Олександрівського водосхо-
вища до позначки 20,7 м. В районних та місцевих 

ЗМІ оприлюднена «Заява про наміри підвищення 
нормального підпірного рівня (НПР) Олексан-
дрівського водосховища на р. Південний Буг до 
позначки 20,7 м». ЮУАЕС звернулась до голови 
Миколаївської обласної державної адміністрації 
щодо надання дозволу на розробку проектної до-
кументації відведення земель під «хвостову» час-
тину Олександрівського водосховища. 

Основними завданнями на 2016 р. є завер-
шення коригування, проведення експертизи та 
затвердження проекту КМУ з наступним включен-
ням коштів до тарифу компанії, а також вирішення 
питання відведення земель під «хвостову» частину 
Олександрівського водосховища. 

За умови стабільного фінансування будівни-
цтво пускового комплексу гідроагрегата №3 ТГА-
ЕС передбачається завершити у 2018 р. Осно-
вний етап — перенесення дамби в Ташлицькій 
водоймі-охолоджувачі — буде здійснено після 
введення в експлуатацію двох бризкальних ба-
сейнів, з урахуванням результатів їх роботи ра-
зом зі струміньспрямовуючою спорудою щодо 
поліпшення охолоджуючої спроможності Таш-
лицького водосховища.

Кінцевий термін реалізації проекту добудови 
ТГАЕС у складі 6 гідроагрегатів — 2021 р. (введен-
ня гідроагрегату №3 — у 2018 р., №4 — у 
2019 р., №5 — у 2020 р., №6 — у 2021 р.).
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ЮУАЕС 
(3 атомних блоки ВВЕР-1000)

Южно-Український енергокомплекс

Олександрівська ГЕС 
(2 гідроагрегати встановленою 
потужністю по 11,5 МВт)

Ташлицька ГАЕС 
(2 введених в експлуатацію 
гідроагрегати проектною 
потужністю 151 МВт у 
генераторному режимі кожний, 
ще 4 — у процесі будівництва)
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Цими рішеннями повністю задоволено позов ну 
заяву НАЕК «Енергоатом» стосовно спростування 
недостовірної інформації, яка була розміщена на 
сайті НЕЦУ в прес-релізі від 15 травня 2015 р. під 
заголовком «Через незадовільний рівень безпеки 
на Южно-Українській АЕС зупинили роботу енерго-
блока №2». Згідно з рішенням, НЕЦУ зобов’язаний 
спростувати недостовірну інформацію у такий же 
спосіб, у який вона була поширена, тобто шляхом 
виставлення на голов ній сторінці сайту відповідно-
го повідомлення. Тривалість відображення такого 
повідомлення має складати не менше двох місяців 
з моменту його опублікування. НЕЦУ виконав ви-
могу суду вже після відмови по касаційній скарзі. 

За час нинішнього керівництва НАЕК «Енерго-
атом» не було жодного судового позову проти не-
урядової організації (НУО) чи ЗМІ, і згаданий суд 
став першою подібною справою. Компанія завжди 
відкрито надає інформацію про свою діяльність 
та намагається відповісти на всі запитання, що 
ставляться громадськістю. Але у випадку з НЕЦУ 
Енергоатом був змушений позватися до суду за-

для захисту від такої агресивної брехні. Адже суд 
виявився єдиним способом впливу на НУО після 
кількох місяців спроб донести активістам НЕЦУ не-
обхідність спростування недостовірної інформації 
на її веб-сайті. 

Те, що інформація у прес-релізі неурядової 
організації, м’яко кажучи, не відповідає дійснос-
ті, було очевидно. НЕЦУ у повному обсязі володів 
об’єктивною інформацією: колишній представник 
цієї НУО Тетяна Вербицька, як голова Громадської 
ради при ДІЯРУ, на той час була членом Колегії 
Держатомрегулювання без права голосу та була 
присутня на засіданні Колегії від 30 квітня 2015 р. 
Вона та її колеги чудово знали, що на засіданні 
Колегії не розглядалося питання щодо надання 
дозволу/ліцензії на продовження роботи енерго-
блока №2 ЮУАЕС, а розглядався тільки поточний 
«стан виконання робіт з продовження строку екс-
плуатації енергоблока №2 Южно-Української АЕС». 
Крім неї, на засіданні були присутні ще кілька 
членів НЕЦУ, включаючи виконавчого директора 
НЕЦУ Юрія Урбанського, а також представники єв-
ропейських «зелених» НУО. Тим не менш, у своєму 
прес-релізі від 15 травня 2015 р. НЕЦУ стверджу-
вало, що ДІЯРУ не продовжила ліцензію для енер-
гоблока №2 ЮУАЕС.

Також у розпорядження НЕЦУ за їх запитом 
були надані всі документи, на підставі яких ухва-
лювалось рішення про продовження експлуатації 
енергоблока №1 ЮУАЕС (зокрема, такі основопо-
ложні документи, як звіт з періодичної переоцінки 
безпеки енергоблока, висновок державної екс-
пертизи ядерної та радіаційної безпеки за мате-
ріалами звіту з періодичної переоцінки безпеки 
енергоблока). Вказані документи підтверджують 
безпечність продовження експлуатації енергобло-
ка №1 ЮУАЕС та обґрунтованість і законність від-
повідного рішення Державної інспекції ядерного 
регулювання України.
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ПРАВО НА ПРАВДУ
Вищий господарський суд України 1 квітня 2016 р. повністю 
задовольнив вимоги НАЕК «Енергоатом» та відмовив громадській 
організації «Національний екологічний центр України» (НЕЦУ) у 
задоволенні її касаційної скарги на рішення Господарського 
суду м. Києва від 29 жовтня 2015 р. та постанову Київського 
апеляційного господарського суду від 18 січня 2016 р. щодо 
спростування недостовірної інформації, розміщеної на сайті 
НЕЦУ в прес-релізі від 15 травня 2015 р. 

Любомира РЕМАЖЕВСЬКА,  
Центр зовнішніх інформаційних 
комунікацій
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Ділова репутація юридичної особи є важли-
вим критерієм оцінки благонадійності суб’єкта 
господарювання у сфері національних та між-
народних відносин. Враховуючи специфіку 
діяльності, до НАЕК «Енергоатом» проявляє 
пильний інтерес значна кількість громадських 
організацій, ЗМІ. Матеріали щодо діяльності 
виробника електроенергії поширюються що-
денно. Однак не всі з них містять достовірну  
та коректно викладену інформацію. 

Чинним законодавством України перед-
бачено право юридичної особи на недотор-
каність її ділової репутації. У разі порушення 
такого права, особа може скористатись спеці-
альними способами судового захисту, а саме 
правом на відповідь або правом на спросту-
вання недостовірної інформації. Вказана ка-
тегорія спорів має ряд своїх особливостей. 
Істотне значення при розгляді та вирішенні 
таких справ має бути забезпечення балансу 
між конституційним правом на свободу думки 
і слова, на вільне вираження своїх поглядів та 
переконань, з одного боку, та правом на не-
доторканість ділової репутації, з іншого. Саме 
тому, постановою Пленуму Верховного Суду 
України №1 від 27 лютого 2009 р.  «Про су-
дову практику у справах про захист гідності та 
честі фізичної особи, а також ділової репутації 
фізичної та юридичної особи» визначено, що 
оціночні судження не підлягають спростуван-
ню та доведенню їх неправдивості. У межах та-
ких судових процесів спростовуватись можуть 
тільки фактичні твердження, що не відповіда-
ють дійсності. 

На сьогодні Енергоатом має позитив-
ний досвід у згаданій категорії судових спо-
рів. Відповідно до рішення Господарського 
суду м. Києва від 29 жовтня 2015 р. у справі 
№910/20011/15 за позовом ДП «НАЕК «Енер-
гоатом» до ВГО «Національний екологічний 
центр», за участю третьої особи Державної ін-
спекції ядерного регулювання України, позо-
вні вимоги задоволені повністю.

Зокрема, суд зобов’язав ВГО «НЕЦУ» з мо-
менту набрання рішенням у цій справі закон-
ної сили опублікувати на своєму офіційному 
сайті necu.org.ua спростування недостовірної 
інформації, що викладена у спірному прес-
релізі, шляхом виставлення повідомлення 
про недостовірність наданої НЕЦУ інформації 
на головній сторінці сайту. Повідомлення по-
винно бути подано у форматі та структурно 

р озміщено на сайті аналогічно формату та 
розміщенню прес-релізу з тривалістю відо-
браження такого повідомлення не менше двох 
місяців з моменту його опублікування. 

Це судове рішення залишено без змін від-
повідно до постанови Київського апеляційного 
господарського суду від 18 січня 2016 р. та 
постанови Вищого господарського суду Укра-
їни від 30 березня 2016 р. Як результат  — від-
повідач опублікував спростування на своєму 
офіційному сайті. 

Окремо хочеться додати, що попри позицію 
НЕЦУ начебто Енергоатом намагається прихо-
вати від громадськості важливу інформацію та 
«закриває рота» незалежним експертам, НАЕК 
«Енергоатом» не відмовляє громадськості без 
поважних причин у наданні інформації про 
свою діяльність. Більше того, велика кількість 
такої інформації опублікована на офіційному 
сайті компанії та її відокремлених підрозділів. 

Зокрема, НЕЦУ на його запит були надані 
документи, що стосуються питань, висвітлених 
у його прес-релізі. Незважаючи на володіння 
достовірною інформацією, НЕЦУ опубліковано 
прес-реліз з твердженнями, які не відповіда-
ють дійсності, що і стало причиною звернення 
Енергоатома до суду. 

НАЕК тільки підтримує інтерес громад-
ськості до своєї діяльності та абсолютно не 
заперечує проти критики діяльності компанії. 
Разом з цим, інформація, що публікується, має 
відповідати дійсності, викладатись коректно 
та не містити перекручених фактів, щоб не до-
пускати штучного нагнітання недовіри 
суспільства до атомної енергетики.

Олена ЛОЗИЦЬКА, 
провідний юрисконсульт від-

ділу претензійно-позивної роботи 
Департаменту захисту майнових 
прав та законних інтересів НАЕК 

«Енергоатом»
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Згідно з положеннями документа, всі зауваження 
та коментарі від сторін Конвенції чи громадськості, а 
також всі результати оцінки впливу повин ні бути на-
лежним чином враховані при прийнятті рішень щодо 
запланованої діяльності. 

Перелік видів діяльності, які підпадають під про-
цедуру Конвенції Еспо та можуть мати транскордон-
ний вплив, наведений у Додатку І до Конвенції. Ді-
яльність в ядерній енергетиці також представлена у 
цьому додатку за наступними формулюваннями:

«2. … а також атомні електростанції та інші спо-
руди з ядерними реакторами (за виключенням до-
слідницьких установок для виробництва і конверсії 
матеріалів, що розщеплюються, і відтворюючих ма-
теріалів, максимальна потужність яких не перевищує 
1 кВт постійного теплового навантаження).

3. Установки, що призначені виключно для ви-
робництва або збагачення ядерного палива, регене-

рації відпрацьованого ядерного палива або збиран-
ня, видалення та переробки радіоактивних відходів».

Велику роботу по застосуванню процедури Кон-
венції Еспо в ядерній енергетиці Україна почала у 
2010 р. під час реалізації робіт з добудови енерго-
блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. В цьому випад-
ку розроблялись матеріали оцінки впливу на навко-
лишнє середовище відповідно до вимог державних 
будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003 «Проектування. 
Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколиш-
нє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд». Дані норми вста-
новлюють порядок розроблення матеріалів оцінки 
впливів на навколишнє середовище у складі проек-
тної документації на нове будівництво, розширення, 
реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів 
промислового та цивільного призначення, основні 
вимоги до складу й змісту цих матеріалів. Крім цього, 
матеріали ОВНС для нових енергоблоків ХАЕС вра-
ховували вимоги, викладені у Додатку ІІ «Зміст до-
кументації про оцінку впливу на навколишнє серед-
овище» до Конвенції. Протягом останніх 5 років все 
ще тривають транскордонні консультації із сусідніми 
державами, які висловили бажання взяти участь в 
обговоренні питань щодо добудови енергоблоків на 
майданчику ХАЕС (Польща, Австрія, Білорусь тощо). 
Основними зауваженнями та коментарями до нада-
них матеріалів ОВНС були наступні:
— вхідна інформація, у тому числі метеорологічна, 

яка використовувалась під час розрахунків ве-
личин викидів, скидів радіоактивних речовин та 
дози опромінення населення;

— аналіз аварійних ситуацій і аварій (включаючи 
проектні та запроектні) та їхніх наслідків для нав-
колишнього природного середовища та населен-
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середовище території іншої сторони. Документ визначає 
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діяльності, і  зобов’язує підписантів повідомляти та консультуватись 
з іншими сторонами Конвенції та громадськістю. 

Олександр НЄМЦОВ,  
начальник відділу екології  
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ня, методологія цього аналізу та використані роз-
рахункові моделі з урахуванням аварії на АЕС у 
префектурі Фукусіма.
При цьому слід відмітити, що матеріали ОВНС 

грунтувались на проекті енергоблоків з реакторною 
установкою типу ВВЕР-1000/В-392 номінальною те-
пловою потужністю 3012 МВт (відповідно до Закону 
України №5217-VI від 6 вересня 2012 р. «Про роз-
міщення, проектування та будівництво енергоблоків 
№3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції»). 
У вересні 2015 р. парламент ухвалив Закон України 
№697-VIII «Про визнання таким, що втратив чин-
ність, закону України «Про розміщення, проектуван-
ня та будівництво енергоблоків №3 і 4 Хмельницької 
атомної електричної станції».

Спірні питання

Особливу увагу останнім часом викликає питання 
застосування положень Конвенції Еспо до діяльності 
з продовження експлуатації енергоблоків АЕС у по-
надпроектний термін. Причиною активізації стала 
скарга громадської екологічної організації «Екоклуб» 
у 2011 р. до Комітету ООН по дотриманню Конвенції 
Еспо щодо недотримання Україною положень доку-
мента під час продовження експлуатації енергобло-
ків №№1, 2 РАЕС у понадпроектний термін. На 27 
сесії зазначеного Комітету ухвалено рішення щодо 
з’ясування, чи підпадає діяльність з продовження 
експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний 
термін під процедуру Конвенції Еспо. Протягом 2011-
2015 рр. Україна на запити Комітету давала свої ко-
ментарі та роз’яснення, що продовження експлуата-
ції енергоблоків діючих АЕС не можуть підпадати під 
процедуру Конвенції. Основ ними аргументами були 
наступні:
— при здійсненні діяльності з продовження експлу-

атації енергоблоків ніякі суттєві зміни до проекту 
енергоблока не вносяться (умови та вимоги до 
режимів експлуатації енергоблока відповідають 
початковому проекту, екологічні параметри екс-
плуатації залишаються на рівні проектних). Тобто, 
зазначена діяльність компанії не може бути трак-
тована як «запланована діяльність» у розумінні 
Конвенції Еспо;

— діяльність з продовження експлуатації енергобло-
ків у понадпроектний термін здійснюється в рам-
ках окремого етапу життєвого циклу —«Експлуата-
ція ядерної установки», на який уповноваженим 
органом видана відповідна ліцензія. Термін дії 
такої ліцензії обмежується видачею нової ліцензії 
на здійснення діяльності на наступному окремо-
му етапі життєвого циклу — «Зняття з експлуатації 
ядерної установки». У випадку прийняття рішен-
ня про продовження терміну експлуатації, мова 
йде не про нову ліцензію, а про внесення змін до 

ліцензії на здійснення діяльності «Експлуатація 
ядерної установки» шляхом її переоформлення.
Крім цього, наводились факти, що встановлена в 

Україні процедура продовження експлуатації енер-
гоблоків діючих АЕС у понадпроектний термін відпо-
відає міжнародному досвіду, враховує рекомендації 
міжнародних організацій (МАГАТЕ, WANO тощо) та 
аналогічна підходам інших експлуатуючих організа-
цій, наприклад EDF (оператор АЕС Франції та Вели-
кобританії). Слід відмітити, що на той момент вже 
застосовувалась практика продовження експлуатації 
енергоблоків АЕС Франції, Бельгії. Про свої наміри у 
продовженні експлуатації енергоблоків АЕС без за-
стосування Конвенції вже повідомили Словаччина, 
Болгарія.

Проте на 6-й нараді сторін Конвенції у червні 
2014 р. було прийнято рішення ECE/MP.EIA/20/
Add.1−ECE/MP.EIA/SEA/4/Add.1, в якому зазнача-
лось наступне:
— п. 68 рішення VI/2: «схвалює висновки Комітету з 

імплементації, що продовження терміну експлуа-
тації АЕС, яке підлягає розгляду, після закінчення 
дії початкової ліцензії повинно розглядатися як 
запланована діяльність згідно з п. v) ст. 1 Конвен-
ції, і тому підпадає під дію положень Конвенції»;

— п. 69 рішення VI/2: «схвалює також висновки Ко-
мітету з імплементації про те, що Україна не до-
тримується своїх зобов’язань, передбачених п. 2 
ст. 2, щодо загальної правової та адміністратив-
ної бази, що застосовується в процесі прийняття 
рішень про продовження терміну служби ядерних 
реакторів»; 

— п. 70 рішення VI/2: «схвалює висновки Комітету з 
імплементації про те, що Україна не дотримується 
своїх зобов’язань, передбачених пп. 2 і 3 ст. 2, п. 
1 ст. 4 і статтями 3 і 6 Конвенції щодо продовжен-
ня терміну служби 1-го і 2-го енергоблоків РАЕС»;

— п. 71 рішення VI/2: «пропонує Комітету з імпле-
ментації в подальшій діяльності у зв’язку з ана-
лізом даного випадку брати до уваги при оцінці 
дотримання Конвенції Україною конкретні обста-
вини даного випадку і той факт, що Україна діяла 
сумлінно щодо даного проекту, грунтуючись на ін-
формації, що має бути надана Україною, яка буде 
проаналізована Комітетом по імплементації».
Відповідно до роз’яснень Міністерства екології 

та природних ресурсів України, як органу, який від-
повідальний за контроль дотримання Конвенції, 
зазначене рішення стосується лише енергоблоків 
№№1,2 РАЕС та не поширюється на інші енерго-
блоки українських АЕС. На 30 сесії Комітету з дотри-
мання Конвенції Еспо (25-27 лютого 2014 р.) було 
рекомендовано1 повідомити інші сторони Конвенції 
про продовження терміну експлуатації енергоблоків 

1 h t tp ://www.unece .o rg/ f i l eadmin/
DAM/env/documents/2014/EIA/IC/ece.mp.eia.
ic.2014.2.r.pdf
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РАЕС до проведення наступної періодичної переоцін-
ки безпеки цих блоків, тобто до 2020 р. Враховуючи 
це, виконання процедури Конвенції для енергобло-
ків №№ 1, 2 РАЕС доцільно перенести на 2019 р.

Підставою для висновків Комітету за дотриман-
ням Конвенції (які були основою для рішення 6-ї на-
ради Сторін Конвенції) слугували такі ствердження:
— здійснення діяльності з продовження експлуатації 

енергоблоків АЕС несе суттєву зміну у запланова-
ній діяльності, враховуючи те, що АЕС входять до 
переліку діяльності, визначеному у Додатку до 
Конвенції;

— виконання такої діяльності потребує рішення на-
ціонального компетентного органу;

— суттєвий вплив на навколишнє середовище може 
виникнути не тільки в результаті будівництва чи 
початку експлуатації ядерної установки, а також 
під час перегляду ліцензії (нової чи діючої).

Розбіжності у трактуванні

Вже на етапі розгляду зазначеної вище ініціативи 
Комітету з дотримання Конвенції Еспо з’ясувалось, 
що окремі положення документа по різному трак-
туються як з боку членів Комітету, так і з боку пред-
ставників ядерної енергетики. Різне трактування 
пов’язане, насамперед, з відсутністю офіційних тлу-
мачень визначень та порядку застосування окремих 
статей. Наприклад, в Конвенції застосовуються такі 
визначення, як «значний транс кордонний вплив», 
«значний шкідливий транскордонний вплив», «сут-
тєва зміна». Але в жодному документі не надається 
роз’яснення, які є відмінності між ними чи критерії 
їх застосування. 

Окремі потуги щодо надання роз’яснень із засто-
сування Конвенції Еспо до діяльності в області атом-
ної енергетики (ECE/MP.EIA/2011/52) були зроблені 

2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
env/documents/2011/eia/ece.mp.eia.2011.5.r.pdf

у 2011 р. під час 5-ї наради Сторін Конвенції. Але 
під час аналізу зазначеного документу виникає ще 
більше питань, на які відповіді відсутні. На 4-й ро-
бочій нараді групою з оцінки впливу на навколиш-
нє середовище та стратегічної екологічної оцінки 
реалізується друга спроба випуску рекомендацій, 
що стосуються належної практики застосування 
Конвенції до діяльності у сфері атомної енергетики. 
Після завершення підготовки рекомендацій протя-
гом 2015-2016 рр. планується представити їх для 
затвердження нарадою Сторін Конвенції на її 7-й 
сесії у 2017 р.

Пріоритет безпеки

З метою подальшої імплементації положень 
Конвенції та відповідних директив ЄС (в основ ному 
це Директива №2011/92/EU «Про оцінку наслідків 
певних державних та приватних проектів для на-
вколишнього природного середовища»), протягом 
2015 р. здійснювалась робота з підготовки проек-
ту закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 
який вже зареєстрований у Верховній Раді України 
за №2009а-д. Зазначений законопроект встанов-
лює правові та організаційні засади оцінки впливу 
на довкілля, яка спрямована на попередження та за-
побігання шкоди довкіллю, забезпечення екологіч-
ної безпеки, охорони довкілля, раціонального вико-
ристання і відтворення природних ресурсів у процесі 
прийняття рішень про здійснення господарської ді-
яльності, яка може мати значний вплив на дов кілля, 
з урахуванням державних, громадських та приватних 
інтересів. Але законопроект також не в повній мірі 
вирішує ті прогалини та недоліки, які ускладнюють 
процедуру оцінки впливу на нав колишнє середови-
ще. За цим законопроектом ми ще будемо чекати 
нормативний акт КМУ, який затверджує критерії ви-
значення значних впливів на довкілля.

Незважаючи на існуючі недоліки правової та 
адміністративної бази, відсутність нормативно-пра-
вових актів, які б регламентували порядок, зміст 
та склад матеріалів оцінки впливу діючих об’єктів, 
експлуатуюча організація (НАЕК «Енергоатом») 
за власною ініціативою з метою демонстрації до-
тримання принципу пріоритету безпеки, у т.ч. еко-
логічної, здійснила оцінку впливу на навколишнє 
середовище майданчиків Южно-Української та За-
порізької АЕС. 

Звітні матеріали оцінки впливу на довкілля пе-
редані до Мінприроди для проведення державної 
екологічної експертизи та прийняття рішення щодо 
початку транскордонних консультацій. І як завжди, 
українська ядерна енергетика стає чи не першою 
на шляху встановлення та реалізації нових для 
України кроків застосування міжнародних 
актів. 
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ДИСКУСІЙНИЙ МАЙДАНЧИК

Конвенція Еспо є міжнародним 
документом, який був ініційований 
Європейською економічною комісією 
ООН та підписаний в м. Еспо, 
Фінляндія, в 1991 р.  Конвенція Еспо  
набула чинності у 1997 р. На цей 
час цю Конвенцію ратифікували 
45 країн (включаючи країни ЄС), не 
ратифікували (тобто не підпадають під 
дію Конвенції) — Ісландія, РФ і США
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На сьогодні на енергоблоках АЕС з реакторами 
ВВЕР у допоміжних системах турбінних та реак-
торних відділень, блокових знесолювальних уста-
новках, системах водоочищення все ще викорис-
товується апаратура автоматичного регулювання 
«КАСКАД» та «КАСКАД-2», яка морально і фізично 
застаріла, має тенденцію до збільшення кількості 
відмов і не забезпечує необхідну якість регулю-
вання. Вихід з ладу блоків апаратури «КАСКАД» та 
«КАСКАД-2» призводить, як правило, до відклю-
чення технологічного обладнання. Крім того, апа-
ратура «КАСКАД» знята з виробництва, у зв’язку 

з чим відсутня можливість поповнення комплекту 
ЗІП і оновлення парку апаратури.

У той же час, ресурси АЕС сьогодні  не дозво-
ляють провести комплексну модернізацію систем 
із заміною існуючої кабельної мережі, діючих схем 
організації дистанційного управління регулюючи-
ми клапанами (РК), управління РК за командами 
захистів і блокувань, індикації стану РК на мнемо-
схемі, видачі неузгодженості регулятора і поло-
ження РК на панель приладів.

З метою реалізації заданих обсягів автомати-
зації контролю і управління, збереження кабель-
них ліній зв’язку вимірювальних і управляючих 
каналів, збереження панелей для установки циф-
рових локальних регуляторів, реалізації необхід-
ного рівня самодіагностики, а також діагностики 
технологічного обладнання та ліній зв’язку, реє-
страції, архівування та надання інформації обслу-
говуючому персоналу, розроблений, пройшов усі 
види випробувань для застосування в системах, 
важливих для безпеки АЕС, блок багатофункціо-
нальний виносний (ББВ), що виконує функції ви-
носного локального регулятора (ВЛР).

Блок створений на сучасній мікропроцесорній 
елементній базі. Ступінь захисту по ДСТУ 14254 
— IР20 (можливе виконання за ступенем захисту 
відповідно до вимог замовника). Гранична тем-
пература навколишнього середовища 5 - 50 ºС. 
Середнє напрацювання ВЛР на відмову по функції 
авторегулювання — не менше 200 000 год. У час-
тині сейсмостійкості і електромагнітної сумісності 
ВЛР відповідає вимогам нормативних документів 
для класів безпеки 2 і 3 ОПБ.

Тип інтерфейсу локальної шини послідовного 
обміну — RS-485, кількість каналів обміну — 2.

На сьогодні блок поставлений для впроваджен-
ня на енергоблоках 1-ї черги Калінінської 
АЕС. 

Харківське ТОВ «НВП Моноліт Енерго» спеціалізується на поставках 
програмно-технічних комплексів різних систем автоматичного 
регулювання та контролю для атомних електростанцій. Серед 
нових розробок підприємства — виносний локальний регулятор 
для заміни апаратури автоматичного регулювання «КАСКАД» та 
«КАСКАД-2» і модернізовані програмно-технічні комплекси системи 
регулювання турбіни (ПТК СРТ) для участі енергоблоків АЕС (ТЕС) у 
загальному і нормованому первинному регулюванні частоти.

«НВП МОНОЛІТ ЕНЕРГО» УДОСКОНАЛЮЄ 
СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ АЕС

Модернізовані ПТК СРТ
У зв’язку з вимогами нових стандартів щодо 

участі АЕС з реакторами ВВЕР-1000 в загаль-
ному і нормованому первинному регулюванні 
частоти (ЗПРЧ, 
НПРЧ), в «НВП 
Моноліт Енерго» 
створені (модер-
нізовані) ПТК СРТ 
з високими ха-
рактеристиками 
по вимірюванню.

У 2015 р. 
ПТК СРТ з нови-
ми режимами 
ЗПРЧ (НПРЧ) 
були сертифіко-
вані на діючо-
му обладнанні 
енергоблоків №№1, 2, 3, 4 Балаковської АЕС 
(турбіни К-1000-60/1500-2), на блоці №5 Но-
воворонезької АЕС (ТГ 13,14 К-500-60/1500), 
на блоках №1, 2 Калінінської АЕС (турбіни 
К-1000-60/1500) і на даний  час знаходяться 
в промисловій експлуатації.

Ми продовжуємо 
практику публікації но-
вин партнерів-членів 
Асоціації «Український 
ядерний форум», ство-
реної для лобіювання 
інтересів ядерної 
галузі. На сторінках 
нашого журналу ви 
завжди можете озна-
йомитись з новинами 
найбільших підпри-
ємств, які працюють 
в атомній галузі. Під-
приємства, які хочуть 
приєднатися до «УЯФ» 
можуть ознайомитися 
з правилами вступу на 
сайті atomforum.org.ua
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Для диверсифікації 
платформи МСКУ 3М 
була розроблена цифро-
ва платформа МСКУ 4М.

МСКУ 4М викорис-
товується в ПТК систем 
нормальної експлуатації 
(СНЕ), а також у керую-
чих системах безпеки 
(КСБ). Відповідність КСБ 
і СНЕ вимогам норма-
тивних документів, між-
народних стандартів та 
рекомендацій МАГАТЕ 
підтверджено результа-
тами аудиту експертної 
місії МАГАТЕ. Зокрема, 
в звіті зазначено, що 
проаналізовані СКУ узго-
джуються з відповідними розділами Положення 
МАГАТЕ з безпеки NS-G-1.3, якість робіт по роз-
робці, виготовленню, випробуванню і супроводу 
експлуатації СКУ — висока.

До складу платформи входять: промислові 
контролери різних класів безпеки і ступенів резер-
вування; шафи пріоритетного управління механіз-
мами; промислові робочі станції; пристрої зв’язку 
з панелями операторів; системне, інструменталь-
не, тестово-діагностичне програмне забезпечення 
та ін.

КСД реакторної установки

Успішна інтеграція з європейськими фірмами 
AREVA і VUJE за проектом комплексних систем діа-
гностики (КСД) дозволила представити технічне 
рішення, яке задовольняє вимогам конкурсних 
торгів, проведених за правилами ЄБРР. В резуль-
таті був укладений договір на поставку КСД для 
трьох енергоблоків: №3 РАЕС, №1 ХАЕС та №3 
ЮУАЕС.

У зазначених системах будуть реалізовані 

функції аналізу технологічного обладнання на 
основі шумового фону; визначення вібрацій ТВС і 
внутрішньокорпусних пристроїв; визначення сла-
бозакріплених або вільних елементів обладнання 
і розрахунку залишкового ресурсу трубопроводів 
першого контуру.
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІМПУЛЬС ДЛЯ АЕС
Сєвєродонецьке НВО «Імпульс» — провідний український 
розробник, виробник і постачальник надійних систем контролю 
і управління (СКУ). За останнє десятиліття на базі платформи 
МСКУ 3М впроваджені близько 150 СКУ як в Україні, так і за 
кордоном, у тому числі за програмами Єврокомісії, Євратому та 
ЄБРР.

Ми продовжуємо 
практику публікації но-
вин партнерів-членів 
Асоціації «Український 
ядерний форум», ство-
реної для лобіювання 
інтересів ядерної 
галузі. На сторінках 
нашого журналу ви 
завжди можете озна-
йомитись з новинами 
найбільших підпри-
ємств, які працюють 
в атомній галузі. Під-
приємства, які хочуть 
приєднатися до «УЯФ» 
можуть ознайомитися 
з правилами вступу на 
сайті atomforum.org.ua
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Модернізація АКНП-ІФ

Проводиться модернізація апаратури нейтрон-
ного потоку — АКНП-ІФ для розширення виконува-
них нею функцій:
• реалізація автоматичної зміни (відстеження) 

показань потужності з дотриманням усіх вимог 
безпеки;

• забезпечення відповідності показань нейтрон-
ної потужності АКНП теплової потужності реак-
тора з використанням автоматичної корекції 
нейтронної потужності з урахуванням попра-
вок: на температуру в «холодних» нитках голов-
них циркуляційних петель з працюючими ГЦН; 
на положення регулюючих груп органів регу-
лювання СУЗ; на поточний рівень нейтронної 
потужності на дрейф радіального енергороз-
поділу протягом кампанії; на зміну параметрів 
розподілу енерговиділення по висоті активної 
зони реактора, що має виключити необхідність 
ручного підстроювання показань АКНП за по-
казаннями СВРК у всіх стаціонарних та штатних 
перехідних режимах роботи реактора;

• забезпечення автоматичного контролю підкри-
тичності реакторної установки.

Введення нових автоматичних функцій дозво-
ляє підвищити рівень безпечної експлуатації реак-
торної установки.

Система контролю рівня  
теплоносія

Для успішного керування ядерною установкою 
під час аварій з втратою теплоносія оператору не-
обхідно мати в своєму розпорядженні інформацію 
для оцінки запасу теплоносія в першому контурі. 
Для цього «Імпульс» розробив систему контролю 
рівня теплоносія (СКТП), що виконує функції конт-
ролю і видачі інформації про рівень теплоносія в 
корпусі реактора на всіх режимах нормальної екс-
плуатації, в передаварійній ситуації, а також під 
час проходження аварійних режимів, пов’язаних 
зі зниженням рівня теплоносія. В даний час сис-

тема знаходиться у дослідній експлуатації на двох 
енергоблоках ЗАЕС.

Розширення функцій СВРК-М

З 2011 р. у складі системи внутрішнього реак-
торного контролю (СВРК-М) на енергоблоці №2 
ЮУАЕС впроваджена і успішно виконує свої функ-
ції 23-шарова розрахункова модель, що дозво-
ляє контролювати активну зону як з російським 
паливом, так і з паливом виробництва компанії 
Westinghouse.

У рамках програми по впровадженню модерні-
зованого ядерного палива виробництва компанії 
Westinghouse на АЕС України проводяться роботи 
по інтеграції альтернативного програмного комп-
лексу BEACON для моніторингу змішаних заванта-
жень активної зони в складі СВРК-М. У результаті 
буде отримана система, яка використовує іншу, 
більш досконалу нейтронно-фізичну розрахункову 
модель і більш розвинені засоби підтримки опера-
тора енергоблока, що також дозволить контролю-
вати змішані завантаження активних зон з 
паливом різних виробників.
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СНВО «Імпульс» знайоме всім в атомній галузі. 
Розроблені цим підприємством системи контролю 
та управління є на кожній українській АЕС. Але коли 
люди спілкуються по роботі, вони часто-густо не по-
мічають того, наскільки унікальною справою вони 
зайняті, і наскільки унікальні вони самі по собі. Інша 
справа – журналіст економічного видання, який по-
бував на десятках українських підприємств – від гі-
гантів металургії до невеликих компаній, зайнятих 
проектуванням фотовольтаїки або аутсорсинговим 

програмним забезпеченням. Маючи гігабайти вра-
жень від відвідин  різноманітних виробничих потуж-
ностей в багатьох куточках світу вони впевнені, що 
вдома їх вже навряд чи щось зачепить. Але вияв-
ляється, що навіть професійна деформація сприй-
няття не перешкода, коли стикаєшся з людьми, які 
щиро захоплені своєю справою.

У новітній українській історії Сєвєродонецьк ві-
домий тим, що саме тут у 2004 році пройшов Все-
український з’їзд народних депутатів і депутатів 
місцевих рад, що став відповіддю Партії Регіонів на 
Помаранчеву революцію. Подейкують, що вибір Сє-
вєродонецька місцем проведення першого в історії 
України відверто сепаратистського заходу був зу-
мовлений виключно наявністю у місті величезного 
Льодового палацу, здатного вмістити всіх учасників 
з’їзду. І це, швидше за все, дійсно найправдоподіб-
ніше пояснення, оскільки жителі міста, за їх власни-
ми запевненнями, завжди відрізнялися досить ви-
сокою стійкістю до всіляких політичних спекуляцій. 
Причина – висока концентрація ІТР на душу насе-
лення. Проте, як справедливо стверджував Вінстон 
Черчілль, якщо ви не цікавитеся політикою, рано чи 
пізно політика зацікавиться вами.

З травня по кінець липня 2014 року місто 
контролювали бойовики так званої ЛНР, але Сє-
вєродонецьк практично не постраждав. Зараз він 
є тимчасовою столицею Луганськіої області – тієї її 
частини, яка контролюється Україною. Тут напро-
чуд гарні як для зони АТО дороги, багато людей і 
автівок, і якби не військові автомобілі, що час від 
часу курсують повз, складно було би здогадатися, 
що до лінії фронту лише кілька десятків кілометрів. 
Місто справді живе цілком мирним життям. Вулиця-
ми повно дітей, а сєвєродонецька молодь виглядає 
не менш яскраво і стильно, ніж їхні столичні одно-
літки. Одним словом, місто справляє несподівано 
позитивне враження, і створюють його саме люди, 
адже у архітектурному сенсі воно, м’яко кажучи, не-
виразне. Та й звідки тим архітектурним витребень-
кам узятися, якщо Сєвєродонецьк був заснований 
у 1930-х роках як робоче містечко для працівників 
Лисичанського хімкомбінату. Тобто, на відміну від 
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нас – мешканців столиці чи інших міст з багатовіко-
вою історією, сєвєродончанам нічого не дісталося 
задарма, у спадок: усе навколишнє міське серед-
овище вони створюють, по суті, своїми руками. 
Етнографи ще   вивчатимуть цей важливий чинник 
формування східноукраїнського менталітету, коли 
батьки жителів є водночас і батьками-засновника-
ми самого міста.

Антидепресанти для Донбасу

Ще до відвідин «Імпульса» журналістам пощас-
тило зустрітися з першим заступником губернатора 
Луганської області Єлизаветою Пушко-Цибуляк. На 
тлі чиновників столичного зразка, зустріч стала 
приємним сюрпризом – віце-губернатор чудово 
знається на темі та, що важливо, щиро перейма-
ється проблемами регіону, куди доля її закинула з 
Буковини.

Природно, ключова дискусія виникла з теми ре-
формування вуглепрому регіону. Пані Пушко-Цибу-
ляк визнала, що у вуглевидобувній галузі проблем 
сьогодні більше, аніж рішень. Одним словом, роз-
мова скочувалася у класичну тональність діалогу 
влади і журналістів, коли перша намагається нага-
дати про соціальну відповідальність держави перед 
громадянами, а другі виступають у ролі таких собі 
непохитних прагматиків-лібералів, які потребують 

вжиття радикальних заходів для оздоровлення си-
туації. Війна, криза, нерентабельні шахти... Пере-
рвати депресивну тональність діалогу спромоглись 
лише питанням про роботу СНВО «Імпульс». «Я була 
вражена тим потенціалом, який є на Луганщині. 
Імпульс - це унікальне підприємство. Високоточне 
обладнання для атомної енергетики, електронні 
системи для залізниць. В Україні такого більше ніде 
немає. На 330 мільйонів гривень було вироблено 
Імпульсом продукції минулого року. У 2014 році цей 
показник становив 638 мільйонів гривень, тобто 
події на Сході України і в цілому в країні все ж при-
вели до спаду. Але навіть за вкрай складний 2015-
й рік підприємство заплатило 65 мільйонів гривень 
податків», - засипала журналістів показниками ві-
це-губернатор. 

Керівництво області тверезо оцінює ситуацію і 
визнає, що навіть такі ефективні підприємства як 
Імпульс за теперішніх непростих обставин заслу-
говують на державну підтримку. «У СНВО «Імпульс»  
хороші перспективи, але необхідно вирішити кілька 
серйозних питань, перш за все допомогти з обіго-
вими коштами, пробити спеціальний режим опо-
даткування. Потрібно терміново вирішувати питан-
ня відновлення доріг, щоб наш виробник міг свою 
продукцію звідси вивезти нормальними дорогами. 
Наша мета – розвіяти міф про те, що тут немає еко-
номіки, тут не можна займатися бізнесом. Такі під-
приємства, як Імпульс доводять, що в Луганську об-
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ласть можна і потрібно інвестувати», - вважає пані 
Пушко-Цибуляк.

Звісно, жоден серйозний бізнесмен, котрий 
вкладає не в торгівлю, а  наукомістке виробни-
цтво, не володіє такими якостями як довірливість 
чи наївність. Він знає, що чекати від нашої держави 
обіцяної допомоги – справа практично безнадійна. 
І радіє, коли йому принаймні не заважають. Хочеть-
ся сподіватися, що і нова адміністрація Луганської 
області буде не тільки декларувати, а й реально 
усвідомлювати, що «Імпульс» та подібні до нього 
підприємства, які опинилися в зоні АТО – це потуж-
на зброя у боротьбі проти сепаратизму. Наявність 
престижної і високооплачуваної роботи буде для 
жителів українського Донбасу куди вагомішим ар-
гументом, аніж пропаганда Мінстеця.

«Японський анклав» на терито-
рії України

Будівля СНВО «Імпульс» розташована в самому 
серці Сєвєродонецька, через дорогу, вікно до вікна 
з обладміністрацією. На перший погляд, з фасаду – 
це типова, доволі велика  (30 тисяч квадратів самих 
лише виробничих площ) споруда радянської епохи, 
яких і по Києву забагато. Щоправда дуже догляну-
та. Та потрапляючи всередину опиняєшся в іншому 
світі, якщо не в іншій епосі. Спочатку вражає про-

стір. Справжній простір Лобачевського, насичений 
повітрям, запахом нових верстатів і ще незапатенто-
ваними ідеями. Вже потім, коли переведеш подих, в 
око кидається відсутність будь-якої наочної агітації. 
Навіть на західних підприємствах, у тому числі й АЕС, 
робочі місця облаштовані плакатами, стендами, 
інформаційними наліпками. На кшталт пафосного 
«Твій завод – твоя слава, честь і гордість» чи, щонай-
менше,  правил технічної безпеки, які після сотого 
перегляду формують стійкий рефлекс «руки об што-
ри не витирати». У відповідь на зауваження автора 
з приводу відсутності таких подразників, очільник 
СНВО «Імпульс» Володимир Єлісєєв відверто здиву-
вався: «98% наших співробітників – люди з вищою 
технічною освітою. Невже Ви гадаєте їм треба що-
години нагадувати про очевидне?»

Екскурсію цехами підприємства він проводить 
особисто. Маршрут журналістів повністю повторює 
весь технологічний ланцюжок створення програм-
но-технічних комплексів. Починається все з кабі-
нетів, у яких сидять конструктори і програмісти. 
Підрозділи, зайняті науково-дослідними і дослідно-
конструкторськими розробками, - мозковий центр. 
Тут використовують новітні засоби проектування, 
програмування і налагодження програмно-техніч-
них засобів. «У нас ситуація проста: все що заро-
били, те й витратили. Перше, на що йдуть зароблені 
кошти, - це розробка нових технологій, а друге – 
впровадження», - зазначає Володимир Єлісєєв.
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Раптом по ходу екскурсії, в торці широкого ко-
ридору помічаємо столи для настільного тенісу. 
Час обідньої перерви, і молодь хвацько ріжеться в 
пінг-понг, цілком і повністю ігноруючи такі чинники 
випадковості як натовп журналістів та перші особи 
підприємства, включаючи ейчара. Ото вже дрібни-
ця, скажете Ви. І ми не погодимося. Ця дрібна де-
таль красномовно свідчить, що в колективі панує 
атмосфера взаємної поваги, котрою просякнуте 
кожне слово, кожний жест.

На всьому маршруті цехами й кабінетами Ім-
пульсу керівник зі співробітниками спілкується по 
імені-батькові, не заглядаючи у папірець. А їх, на 
хвильку, близько 800!  Наше здивування зустрічає 
не менший подив з боку Володимира Васильови-
ча: мовляв, як же інакше? Виявляється, голова 
наглядової ради проводить співбесіду абсолютно 
з кожним співробітником під час перепідписання 
контракту (бува щороку, подекуди – раз на п’ять 
років). Відповідь на питання «а навіщо?» змушує 
очільника підприємства відчути незручність за за-
питувача - настільки все очевидно і просто. З одно-
го боку, такі інтерв’ю дозволяють уникнути сторон-
ніх, людей які відбувають робочий час, не бажають 
розвиватися і вдосконалюватися, і зовсім байдужих 
до унікального виробництва, на якому працюють. З 
іншого – оптимізувати бізнес і технологічні процеси. 
Хочте вірте, хочте ні, але продуктивним може ви-
явитися навіть інтерв’ю з прибиральницями: саме 
вони порадили, наприклад, знімати кондиціонери 
на осінь-зиму. По-перше, вони зайве не іржавіють 
під дощем, по-друге, не треба метушливо викликати 
майстрів у жаркий період, коли потреба в них від-
чувається найбільш гостро. І економія, і турбота про 
персонал. Мотивує до подібних інновацій і наступ-
ний принцип: абсолютно все лікування абсолютно 
всім співробітникам оплачується рішенням голови 
наглядової ради. Винятків не буває.

За кабінетами конструкторів розташовані вироб-
ничі цехи. Саме там починається найцікавіше для 
неозброєного ока. Якщо людина за комп’ютером 
вже багато років сприймається як сучасний зразок 
homo sapiens’а, то людей за верстатами, на жаль, 
зустрінеш не часто. Варто відзначити гіпнотичний 
елемент – дивитися, як працюють суперсучасні вер-
стати на Імпульсі, особливо ті, які вирізують складні 
металеві форми найтоншим струменем води і піску, 
можна як на вогонь і воду - вічність. Не будемо опи-
сувати усе обладнання, яке нас вразило, відзначи-
мо лише, що більшість верстатів від провідних євро-
пейських фірм цілком таки першої свіжості, причому 
деякі поставлені зовсім недавно.

Людині, котра одного разу побувала на семінарі 
«Бережливе виробництво» (lean production – вироб-
нича система компанії Toyota), в очі відразу впадає 
аналогія організації виробництва на «Імпульсі» з 
цією японською концепцією. У цехах немає нічого 

зайвого, всі інструменти на своїх місцях, практично 
ідеальна чистота, багато світла і повітря.

Та ще більша схожість із японськими підприєм-
ствами, принаймні, із тим, як вони виглядають у 
передачах телеканалу Discovery «Як це зроблено?», 
виникає коли опиняєшся на лінії, де відбувається 
поверхневий монтаж друкованих плат. Ці плати по-
тім встановлюються у спеціальних шафах систем 
контролю і управління нормальної експлуатації 
(СКУ) енергоблоків АЕС та інших систем. Повна 
стерильність, жінки в білосніжному спецодязі і (о 
диво!) справжні роботизовані верстати-маніпуля-
тори з неймовірною швидкістю встановлюють еле-
менти на плати. Тут є і лінія ручної збірки, й агрегати 
для нанесення різних захисних покриттів на облад-
нання, яке експлуатується у складних умовах.

Незабутнє враження на журналістів справило 
новісіньке випробувальне обладнання Імпульсу. 
«Оскільки всі наші ПТК для АЕС відповідають, у тому 
числі і за безпеку експлуатації енергоблоків – вони 
повинні витримувати екстремальні температурні 
навантаження», - зазначає фахівець Імпульсу, заво-
дячи екскурсантів у відсік, де від високої темпера-
тури одразу перехоплює подих. Тут при температурі 
70 градусів випробовують роботу щойно зібраних і 
налагоджених компонентів систем контролю. Є ви-
пробувальні стенди, на яких обладнання піддають 
вібрації та іншим впливам, включаючи високий 
тиск і вологість. «Випробувальні лабораторії – то є 
улюблене місце розваг у фахівців з АЕС, які при-
їжджають приймати наше обладнання», - жарту-
ють співробітники Імпульсу. Одним представникам 
приймаючої сторони особливо до вподоби стенд, 
на якому шафи для СКУ випробовують на міцність, 
скидаючи з висоти 1 метр на бетонну підлогу (це 
дійсно видовищно і голосно), іншим – імітатор, де 
атомники можуть відтворити будь-які можливі ком-
бінації ситуацій на реакторній установці. І АСУ ТП від 
Імпульсу всі їх проходять з честю. 

Цей підрозділ ми залишаємо з легким смутком. 
«Випробувальну лабораторію ще до кризи я плану-
вав трохи інакше. Я бачив її як атестовану європей-
ськими інституціями лабораторію, яка дозволяла 
б тут у нас отримувати сертифікати, визнані в Єв-
ропі. На якийсь час ці плани довелось відтерміну-
вати, але, думаю, ми повернемося до цієї теми», - 
каже Володимир Єлісєєв.
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«Треба бігти з усіх ніг, щоб тіль-
ки залишатися на місці ...»

З великих вікон найвищого поверху, де на чер-
говому «космічному» пристрої витворяють якісь ма-
ніпуляції з платами, відкривається вид на вечірній 
Сєвєродонецьк. Призахідне сонце відбивається у ві-
кнах панельних багатоповерхівок, вдалині видні-
ються труби заводів, і відчуваєш себе в літаючій 
тарілці, що приземлилася серед індустріального 
пейзажу. Від рівномірного звучання працюючих 
верстатів у мешканця столиці виникає незвично 
дивне відчуття спокою й умиротворення. Та цей 
стан явно не властивий керівництву «Імпульсу».

Останнім часом Імпульс вирішив освоїти новий 
для себе ринок мікропроцесорних систем управ-
ління і контролю для залізниць. Система мікро-
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процесорної централізації (МПЦ-У), розроблена і 
виготовлена ним, вже експлуатується на декількох 
залізничних станціях. МПЦ-У є сучасною альтер-
нативою експлуатованим на залізницях релейних 
систем, забезпечує суттєве підвищення безпеки та 
надійності управління рухом поїздів. Підприємство 
зайняте розробкою аналогів систем контролю для 
залізниць, які раніше в Україні не проводилися. 
«Думаю, що в найближчій перспективі ми закінчи-
мо комплексну роботу зі створення інтегрованої 
системи залізничної автоматики», - зазначає пан 
Єлісєєв. Зі своїми системами для залізничного 
транспорту Імпульс всерйоз націлився на європей-
ський ринок, і вже почав процес сертифікації відпо-
відно до стандартів ЄС.

Із сертифікацією за європейськими стандартами 
СКУ для АЕС виявилося дещо складніше. Близькість 
Сєвєродонецька до зони бойових дій була викорис-
тана окремими конкурентами для дискредитації 
Імпульсу. Поки ситуація не викликає у керівництва 
підприємства серйозних побоювань – європейські 
партнери продовжують співпрацю з Імпульсом, не 
звертаючи уваги на інформаційний шум.

Відповідаючи на запитання про те, чим могла 
би допомогти підприємству держава, Володимир 
Васильович із сумом констатує: «Такі як ми сьогодні 
існують всупереч тим процесам в економіці, якими 
зайнята державна машина. Ви подивіться, чим на-
повнений інформаційний етер: насилу знайдеш 
статтю про позитивні виробничі, бізнес-практики. 

Про що завгодно можна почитати, крім реальної 
економіки – куди інвестувати, чим зайнятися. У кра-
їні повинна бути еліта зі своїм баченням того, якою 
має стати країна через 20 років. Ця еліта повинна 
сформулювати цілі і в ясній, доступній формі доне-
сти їх до дієздатної частини населення. І найголо-
вніше – донести не лише ідею, а й шлях її досягнен-
ня позначити».

Не посперечаєшся. В Україні дійсно немає 
глобальної стратегії розвитку, а є тільки тактика 
виживання на наступні кілька місяців, максимум 
півроку-рік. Успішні бізнес-проекти нагадують пар-
тизанські загони, що діють на свій страх і ризик 
на ворожій території. Серед них і сєверодонець-
кий Імпульс. Але поза тим від знайомства з цим 
дивовижним підприємством і його унікальним 
колективом у журналістів залишилося виключно 
позитивне враження. Люди зайняті своєю спра-
вою – справою потрібною і важливою, їх не від-
волікають інформаційні катаклізми, що струшують 
навколишній світ, своєю роботою вони поступово 
змінять його на краще.

Втім, здається, про це із великим оптимізмом 
вже говорив Льюїс Керол: «Якби кожна людина 
займалася своєю справою, Земля оберталася б 
швидше.  Не сумуй, - сказала Алісa. - Рано чи піз-
но все стане зрозумілим, все стане на свої місця і 
вишикується в єдину красиву схему, як мереживо. 
Стане зрозуміло, навіщо все було потрібне, 
тому що все буде правильно».
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«Освіта – це не підготовка до життя, це і є життя»
Джон Девей, американський філософ, психолог
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Вперше потреба системно зайнятися підготов-
кою резерву на заміщення вищих керівних посад 
в Енергоатомі стала очевидною у 2005 р. Але для 
цього необхідно формувати потужну методичну 
базу, створювати організаційні інструменти як 
усередині  компанії, так і за її межами. У 2009 р. 
Енергоатом спільно з Європейською комісією роз-
почав проект створення в компанії Національного 
центру підготовки керівного персоналу. У 2014 р. 
проект успішно завершився розробкою не тільки 
профілю компетенцій для кожної керівної посади, 
але і модулів навчання, для розробки яких залуча-
лися фахівці компанії AREVA.

Як президенти пішли до школи

На межі 2014 і 2015 років, виходячи з бачення 
майбутнього Енергоатома в умовах лібералізації 
енергоринку України та приєднання до відкритого 
європейського енергоринку, президент компанії 
дав завдання фахівцям Академії керівників спіль-
но з фахівцями департаменту управління кваліфі-
кацією персоналу, дирекції з кадрів, праці та соці-
альних питань сформувати і підготувати кадровий 
резерв на посаду президента компанії чисельніс-
тю не менше 12 чоловік.

Перед початком проекту «Створення кадро-
вого резерву президента» виникли питання: «А 
навіщо до наявного кадрового резерву готувати 
ще управлінців? Вони що, по черзі керуватимуть 
компанією?».

Провели кілька нарад і вирішили розділити 
кад ровий резерв на актуальний та перспективний. 
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8 вересня 2015 року в Києві, в Міжнародному інституті 
менеджменту відбулася подія, оцінити яку можна тільки з часом — 
відкриття Програми навчання перспективного кадрового резерву 
на посаду президента Енергоатома. З одного боку, це старт 
абсолютно нового напрямку в роботі компанії, з іншого — це 
завершення підготовчого періоду, який тривав понад 10 років. 

Костянтин КОБА, 
головний інспектор 
ХАЕС, резервіст:

«Це значний до-
свід, якого раніше не 
було у багатьох з нас, 
оскільки більшість — 
вихідці з технічних, а 
не економічних ВНЗ. 
Для атомної енерге-
тики ще з радянських 
часів пріоритетом 
був не економічний 
ефект, а виробництво електроенергії у вста-
новлених обсягах. При переході до ринкової 
економіки і європейських цінностей нам, пра-
цівникам атомної енергетики, необхідно біль-
ше уваги звертати на економічні показники, не 
забуваючи про найвищий пріоритет — безпечну 
експлуатацію АЕС. Я сподіваюся, що підготовку 
нових управлінців компанії буде продовжено, 
керівники приділятимуть більше часу питанням 
ефективності атомної енергетики і ми будемо 
процвітати».

Іван СЕРДЮК,  
директор навчального центру 
«Академія керівників атомної 
енергетики»

Олександр ПЕТРОВ,  
головний фахівець навчального 
центру «Академія керівників атомної 
енергетики»

ЯК СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ
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Актуальний кадровий резерв — це управлінці, які 
вже зараз здатні і наділені правом заміщати чин-
ного керівника на час його відсутності (відряджен-
ня, відпустки тощо), перспективний — це управлін-
ці, молоді за віком, які на момент призначення на 
посаду зможуть забезпечити надійне функціону-
вання компанії (володіють повним набором тех-
нічних компетенцій, умінням працювати в команді 
діючих керівників), запропонують ідею розвитку 
компанії (володіють яскравими аналітичними і 
проектними компетенціями), здатні об’єднати нав-
коло себе персонал і повести за собою до успіху 
(володіють якостями і цінностями лідера), зможуть 
відстоювати інтереси компанії (володіють «бійців-
ськими» якостями).

Щоб відібрати перспективних лідерів Енерго-
атома, звернулися до кадрових служб усіх від-
окремлених підрозділів та до керівників усіх 
структурних підрозділів Дирекції. Обговорення 
представлених кандидатур проводили колегіаль-
но, при цьому слово президента було вирішаль-
ним. Крім відбору за професійними та діловими 
якостями, ввели також віковий ценз — не старше 
45 років.

У результаті було відібрано 17 керівників: 5 — з 
ЮУАЕС, 4 — з ХАЕС, 2 — з РАЕС, по одному із ЗАЕС 
та АРС і 4 — з Дирекції компанії.

Чому і як навчати

Сценарій, з одного боку, був досить традицій-
ним (процедура формування та управління кадро-
вим резервом керівників описана у виробничій 

документації компанії), з іншого боку, з проекту 
з компанією AREVA прийшло нове, дещо для нас 
абстрактне, поняття «розвиток»:
• сформувати список кадрового резерву;
• розробити індивідуальні програми навчання та 

розвитку;
• розробити модульну програму навчання для 

всієї групи;
• визначити постачальника навчання, здатно-

го працювати з майбутніми топ-менеджерами 
компанії;

• доповнити навчання в аудиторії програмами 
стажування на робочих місцях керівників;

• оцінити ефективність проекту.
Чи існує така методика, яка допоможе відбира-

ти і розвивати перспективних лідерів організації? 
Перше бажання було — вивчити «живий зразок» у 
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Переглянути відео 
про подію

Ігор МУРАШОВ, начальник зміни енергоблока 
ЗАЕС, резервіст: 

«Основний ресурс — це люди, тому керівник має 
опанувати науку спілкуватись з людьми, ставити за-
вдання і ефективно, в максимально короткий термін 
отримувати їх виконання. В ході навчання ми пори-
нули в студентство, повністю «перетрусили» свій мо-
зок. Спочатку було психологічно важко. В основному, 
через те, що ми всі мали технічну освіту, а потрібно 
було опановувати економіку, фінанси. Отримували 

домашнє завдання, до півночі розбирали цифри. Але поступово ми пере-
ключилися, хоча складно поєднувати роботу з навчанням. До того ж сім’я, 
діти ... Найцікавішим в курсі були нові завдання і спілкування з колегами. 

Я хотів би, щоб наші знання були застосовані компанією — у частині 
стратегії, людських ресурсів».
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вигляді західного експерта і на підставі розуміння 
цього зразка виконати поставлене завдання щодо 
підготовки кадрового резерву. Однак побачити 
зразок або прототип, аналізуючи текст звітної до-
кументації проекту з компанією AREVA, виявилося 
не простою справою.

Виходячи з поняття «перспективний кадровий 
резерв» і вчитуючись у сухі рядки кадрової до-
кументації про осіб, зарахованих до кадрового 
резерву, зробили висновок — «траєкторія» підго-
товки та розвитку кожного претендента на посаду 
президента повинна бути індивідуальною. З керів-
ників, чиї професійні траєкторії збігаються, можна 
сформувати навчальні групи. Але що пропонувати 
в якості навчання і кому — на основі кадрової ін-
формації визначити було неможливо. Тому співро-

бітники Академії поїхали на станції спілкуватися з 
резервістами.

Індивідуальний план

Перед поїздкою на станції постало питання: 
«Що потрібно, аби розробити індивідуальні про-
грами підготовки?». Ми підняли і ще раз уважно 
перечитали матеріали, які надали фахівці компа-
нії TVA (енергетична держкорпорація Tennessee 
Valley Authority, США) в ході її відвідування наши-
ми спеціалістами у 2008 р. Один з цих документів 
описує підходи TVA до оцінки таланту та плануван-
ня спадкоємності (кадрового резерву):
• оцінка керівників проводиться на підставі мо-

делі «Трудовий і лідерський потенціал»;
• на ключові посади визначають кандидатів двох 

видів: «Готовий зараз» і «Готовий через деякий 
час».

Модель «Трудовий і лідерський 
потенціал» 

Коли у TVA оцінюють трудовий потенціал керів-
ника, то говорять про ефективність його персо-
нальної діяльності і про внесок керованого ним 
підрозділу в ефективність діяльності організації, 
про ефективність керівництва та управління ді-
яльністю інших людей або мисленням і діяльністю 
інших людей. 

Створена комп’ютерна програма, де кожна ді-
яльність занесена в таблицю і має показник ефек-
тивності. Оцінка ефективності трудової діяльності 
так само ведеться в комп’ютері.

62 www.atom.gov.ua

СПЕЦПРОЕКТ

Ірина ТИХОМИРОВА, президент 
Міжнародного інституту менеджменту 
(МІМ-Київ):

«МІМ-Київ дуже пишається партнер-
ством з Енергоатомом. Ми вклали в цю 
програму свої найкращі інтелектуальні 
ресурси і практичну експертизу. Наші ви-
кладачі зазначають — слухачі з Енерго-
атома відрізняються чітким розумінням 
важливості нових знань — вони активно 
беруть участь в обговореннях, пропону-
ють нестандартні ідеї, задають “незручні” 
питання. Впевнені, що сьогодні в наших 
аудиторіях навчаються майбутні успішні 
лідери атомної енергетики України!».

2016-1_ukr.indd   62 18.05.2016   23:08:03



Наприкінці року в TVA проводяться щорічні 
співбесіди, де визначають, наскільки керівник був 
ефективним чи неефективним, тобто визначають 
компетентність керівника або проблеми з нею і, 
відповідно, пропонують модуль навчання, який 
може усунути проблему дефіциту компетентності.

Навчання — це не завжди заняття в аудиторії, 
керівнику можуть запропонувати ментора (настав-
ника) або коучера (консультанта).

Оцінку лідерського потенціалу в TVA завжди 
проводить зовнішня компанія, з якою укладений 
відповідний договір. Після оцінювання лідерсько-
го потенціалу вона пропонує розвиваючі заходи.

Тож ми переглянули ринок послуг з визначення 
лідерського потенціалу, хто і що пропонує. Згада-
ли, що працюючи з фахівцями компанії EDF у 90-і 
роки, ми отримали методику DELOS (Development 
Leadership Skills або Talent Development). Вони 
передали матеріали, вчили нас визначати лідер-
ський потенціал і проблеми компетентності через 
співбесіду (Thierry COMON і Robert MICHIT). Коли в 
EDF визначають лідерський потенціал, то хочуть 
дізнатися, має чи ні майбутній керівник амбіції, 
динамізм, чи здатний він передбачати події, чи во-
лодіє глобальним баченням, чи відповідають його 
уявлення реальності, чи володіє він комунікатив-
ними здібностями, харизмою, талантом керувати.

Згадали також, що на основі матеріалів EDF в 
1996 р. на Запорізькій АЕС була розроблена адап-
тована до нашої специфіки методика оцінки лідер-
ського потенціалу з комп’ютерними програмами 
до неї. Ця методика була передана на всі АЕС, але 
як з’ясувалося, вона системно використовується 
тільки на Рівненській АЕС.

Після обговорень вирішили, що лідерський по-
тенціал резервістів будуть оцінювати фахівці РАЕС, 
трудову ефективність — Академія керівників.

Потім експерти Академії Сергій Ублік і Олек-
сандр Петров провели методом співбесіди оціню-
вання кандидатів на всіх АЕС. При цьому експерти 
використовували комп’ютерну програму під робо-
чою назвою «Конструктор», розроблену в рамках 
проекту з компанією AREVA. 

Вивчаючи діяльність резервіста через співбе-
сіду, маючи підтримку його керівника (на кожну 
співбесіду запрошувався керівник кандидата) та 
зіставляючи діяльність резервіста з рольовою мо-
деллю, визначали прогалини в компетентностях. 
Далі «Конструктор» в автоматичному режимі про-
понував необхідні модулі навчання.

Але, крім навчальних заходів, необхідні також 
розвиваючі — це практика. Виходячи з прогалин 
у компетентностях — зі списку заходів, здійсню-
ваних у компанії, визначали ті, що будуть сприяти 
розвитку тієї чи іншої компетентності.

Результатом усієї роботи стали індивідуальні 
програми навчання і розвитку кожного резервіс-
та.

Навчання кадрового резерву

В результаті узагальнення переліку навчальних 
модулів з індивідуальних програм був складений 
проект групової програми навчання, який напра-
вили трьом навчальним закладам. Проаналізував-
ши надані пропозиції, зробили вибір на користь 
Бізнес-школи «Міжнародний інститут менеджмен-
ту (МІМ-Київ)» — однієї з найбільш рейтингових 
бізнес-шкіл України.

При відкритті Програми навчання кадрового 
резерву президента Юрій Недашковський зазна-
чив: «Робота в проекті з Євросоюзом відбувалася 
в тому числі і в приміщеннях Міжнародного інсти-
туту менеджменту, саме тоді ми і познайомилися 
з можливостями навчального закладу, тому вибір 
МІМ не випадковий».

Корпоративна програма навчання президент-
ського резерву НАЕК побудована таким чином, 
що в якості об’єкта вивчення розглядається сам 
«Енергоатом» та його бізнес-середовище в цілому 
(а не окрема компетенція або функція), що до-
зволяє сформувати у слухачів системне розумін-
ня взаємозв’язків між ключовими операційними 
управлінськими рішеннями в компанії.

Ключовою ідеєю програми є об’єднання на-
вчання з практичною участю у поліпшенні біз-
нес-процесів компанії на робочих місцях. Це до-
сягається завдяки підготовці та захисту групових 
консалтингових проектів, які розробляються про-
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Сергій ГРИГОРАШ, заступник головного ін-
женера з модернізації та управління ресурсом 
РАЕС, резервіст: 

«Ми від суто «технічних» питань виробництва 
перейшли до науки управління. Нас навчили 
управлінню виробництвом з урахуванням кращих 
світових практик та тенденцій. Ми прагнемо відпо-
відати міжнародним стандартам в управлінні і до-
сягненні економічної ефективності виробництва, 
тому набуті знання у майбутньому дозволять нам 
розвивати, покращувати діяльність компанії. Такі 
знання потрібно привнести в усі її підрозділи та 

ефективно використовувати на благо компанії. 
А щодо захисту проектів... Згадали ті емоції, які ми переживали у сту-

дентські роки. Надалі плануємо застосовувати отримані знання та навички 
у своїх підрозділах. Це допоможе нам ефективніше працювати з людьми — 
ми вже знаємо, як використовувати теоретичні та наукові інструменти. Ми 
можемо передати ці знання далі — стратегічне мислення, розуміння про-
цесу управління.  У програмі було дуже багато цікавого, тому складнощі не 
дуже помічалися. Будь-які завдання, які ставилися нам в ході навчання, 
вирішувалися командою. Ми б із задоволенням ще продовжили навчан-
ня. Тепер будемо розвивати компанію за тими рекомендаціями, які були 
надані в наших проектах».
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тягом навчання за підтримки викладачів бізнес-
школи. Захист цих проектів буде елементом випус-
кного контролю для учасників програми.

Після завершення у квітні 2016 р. корпоратив-
ної програми навчання фахівців у МІМ-Київ, на-
ступний етап — запропонувати кожному резервісту 
індивідуальну програму стажування на робочих 
місцях керівників з метою спробувати себе на по-
садах вищого керівництва. Це буде складний, але, 
без сумніву, цікавий і корисний проект.

Поки верстався номер ...

Сьогодні програма навчання, що стартувала 
в вересні минулого року, завершена. Резервіс-
там було нелегко, адже вони поєднували на-
вчання з роботою, при цьому всі вони займають 
відповідальні керівні посади. Разом з тим, вони 
продемонстрували високу організованість та на-
ціленість на саморозвиток — всі іспити та заліки 
успішно складені.

22 квітня відбулися хвилюючі для президент-
ського резерву Енергатома події — захист на-
вчальних консалтингових проектів та вручення 
свідоцтв про підвищення кваліфікації, а також сер-
тифікатів МІМ-Київ.

З врученням сертифікатів підготовка кадрового 
резерву не закінчується. Навчальній центр «Акаде-
мія керівників атомної енергетики» розробив про-
граму стажування резервістів на майданчиках АЕС, 
в сервісних відокремлених підрозділах, в Дирекції 
Енергоатома та зовнішніх організаціях, яка почне 
реалізовуватися вже в травні поточного року.
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Сергій ТАРАКАНОВ, заступник директора з 
продовження експлуатації та модернізації, ре-
зервіст:

Сам факт започаткування такого проекту заслу-
говує на повагу. Такі кроки необхідні, щоб компа-
нія могла залишатися конкурентоздатною. Енер-
гоатом взаємодіє з навколишнім світом, в якому 
вже давно почалися структурні зміни, у тому числі 
в керівних ланках. Подивіться на очільників осно-
вних гравців енергетичної галузі країни – ДТЕК, 
«Укренерго», Міненерговугілля, НКРЕКП. Всі вони 

молоді, багато з них мають диплом МВА (магістр бізнес-адміністрування). 
Щоб відстоювати свої інтереси,  необхідно бути спроможним розмовляти з 
ними «однією мовою». Те ж стосується і наших західних партнерів. 

НАЕК «Енергоатом» стоїть напередодні дуже великих викликів – не-
минучої корпоратизації, залучення інвестицій на нове будівництво тощо. 
Тому важливо, щоб майбутні керівники компанії були не тільки професіо-
налами в питаннях виробництва електроенергії на АЕС, але також мали 
відповідні базові знання щодо таких дисциплін, як корпоративне управ-
ління, інвестиційний менеджмент, управлінський облік, ефективне прове-
дення переговорів, лідерство тощо.

Саме такі знання ми отримуємо в МІМ-Київ. Мене приємно вразила 
якість навчання. Кожен викладач — знакова та фахова фігура, яка не тіль-
ки має персональні досягнення в бізнесі чи професійній діяльності, але й 
дуже доступно та цікаво, в режимі діалогу та практичних завдань, викла-
дає свою дисципліну. 

Під час навчання багато разів ловив себе на думці — цей курс повинні 
пройти якомога більше працівників керівної ланки Енергоатома.  Потріб-
но відповідати викликам часу, оновлювати управлінську команду. Річард 
Бренсон, власник бізнес-імперії Virgin, що розробляє, зокрема, приватний 
космічний корабель, казав: «Створити успішну компанію — це знайти від-
повідних людей, надихнути їх, виявити в них кращі якості». Важливо, щоб 
цей процес в Енергоатомі набирав обертів!
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Олександр МАСЛЮКОВ, начальник відділу підготовки та проведення 
ремонтів ЮУАЕС, резервіст

«Ми отримали неоціненний досвід. Найважливіше — ми познайомилися з 
нау кою управління. Кожен з нас не випадково потрапив сюди, і у нас склалася 
хороша команда. Раніше ми інтуїтивно використовували управлінські напрацю-
вання, а відтепер отримали можливість поставити це на наукові рейки, отримали 
зрозумілий план дій: як грамотно керувати, які інструменти краще для цього ви-
користовувати. Це стартовий майданчик для керівників, які виведуть компанію 
на вищі рівні ефективності».

Більш детально  
про подію
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За словами директора Харківського 
комп’ютерно-технологічного коледжу Національ-
ного технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут» Едуарда Рубіна, під системою 
дуальної освіти мається на увазі практика, коли в 
підготовці молодих фахівців беруть участь одразу 
два заклади — навчальний (ВНЗ, коледж тощо) 
і підприємство. Навчальний процес організова-
ний таким чином, що у ВНЗ студент отримує базо-
ві теоретичні знання і водночас досить тривалий 
період практикується на підприємстві, яке зазда-
легідь уклало з навчальним закладом угоду про 
співпрацю, де і зможе працювати за обраною 
спеціальністю.

В інших галузях промисловості, де застосо-
вувалась дуальна освіта на підприємствах, були 
отримані непогані результати. Студенти, які про-
йшли таку програму, мали кращу здатність до 
навчання, прискорене кар’єрне просування, а 
також значно краще застосовували свої знання 
після закінчення ВНЗ.

Що стосується енергетики, то результати ду-
альної освіти мають бути не гіршими, ніж в інших 
галузях. Але ми також розуміємо, що будуть, мож-
ливо, труднощі організаційного характеру. Систе-
ма дуальної освіти потребує детальної підготовки 
спеціальної програми, яку можна буде вводити 
на підприємстві і яка індивідуально підібрана для 
кожного студента залежно від спеціальностей. 

Також система дуальної освіти вимагає укладен-
ня договору між підприємством, на якому студент 
матиме змогу проходити практику, та універси-
тетом, який дає науково-теоретичну базу та на-
правляє студента на практику.

Хоча енергетична галузь і є однією з най-
перспективніших в Україні, стан галузевої освіти 
викликає серйозні запитання. Скільки щороку 
випускається молодих спеціалістів в галузі енер-
гетики? Скільки з них йдуть працювати за фа-
хом? Це залежить не тільки від студентів, а й від 
навчальних закладів та, власне,  від підприємств. 

Впровадження системи дуальної освіти в 
Україні могло б допомогти вирішенню пробле-
ми підготовки молодих спеціалістів, знання яких 
відповідали б сучасним вимогам галузі. Резуль-
тати проведеного у лютому 2016 р. на базі НТУУ 
«Київський політехнічний інститут» дослідження 
свідчать, що 80% респондентів, які навчаються 
в галузі енергетики, хочуть працювати за фахом. 
Дехто з них мріє поїхати на електростанції та від-
чути себе справжнім спеціалістом. Але, на жаль, 
ВНЗ не дають змогу студентам достатньо добре 
вивчити майбутню професію. Незважаючи на те, 
що минулого року була проведена конференція 
щодо дуальної освіти в НТУУ «КПІ», цю систему не 
було прийнято,  відповідно, викладачі є прихиль-
никами думки, що дуальна освіта тільки заважа-
тиме навчальному процесу. 

66 www.atom.gov.ua

СПЕЦПРОЕКТ

ДУАЛЬНА ОСВІТА:  
ЗА ЧИ ПРОТИ?
Енергетична галузь має дуже важливий вплив на рівень життя 
та економіку будь-якої країни. У свою чергу, розвиток цієї галузі 
значною мірою залежить від якості підготовки молодих фахівців 
та відповідності їхніх знань сучасним вимогам. Однією з реальних 
можливостей покращити рівень освіти є запровадження дуальної 
освіти, яка суттєво відрізняється від існуючої в Україні тим, що 
змінюється саме характер навчання. Якщо завжди практика 
студентів на підприємстві тривала один календарний місяць, 
то при дуальній освіті — це три - чотири місяці. Метою цього є 
поглиблення теоретичних знань, набутих студентами, а також 
можливість застосувати їх на практиці.

Олена ВАЙНТРАУБ,   
Молодіжна 
енергетична 
спільнота
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Але кількість студентів, які вважають, що для 
успішного навчання необхідно отримувати ще й 
практичні знання на профільних підприємствах, 
значно перевищує кількість тих, хто вважає, що 
отриманих в університеті теоретичних знань до-
статньо, щоб бути кваліфікованим спеціалістом.

Як бачимо з діаграми, 86% респондентів 
прагнуть, окрім вив чення базових предметів, 
отримувати практичний досвід, який вони змо-
жуть застосувати у майбутньому. У дослідженні 
брали участь студенти третього, четвертого, 
п’ятого та шостого курсів, оскільки на першому 
та другому курсах в основу навчального плану 
входять базові предмети за фахом і вони ще не 
можуть застосовувати свої знання в повному об-
сязі на підприємствах. Результати опитування 
студентів різних курсів щодо бажання навчати-
ся за системою дуальної освіти у відсотковому 
співвідношенні представлено на діаграмі 2.

Як бачимо, з кожним наступним роком сту-
денти все більше і більше розуміють важливість 
участі виробничих компаній у навчальному про-
цесі. Це пов’язано з тим, що на четвертому курсі 
студенти пишуть бакалаврську дипломну роботу, 
яка в подальшому стає основою для написання 
дипломної роботи спеціаліста або магістра. Ще 
одна необхідна для студентів річ — виробнича 
практика, де студенти відпрацьовують весь час 
на підприємствах і за три тижні намагаються 
зас тосувати всі свої знання. Такого короткого 
терміну замало. 

Разом з тим, багато студентів намагаються 
працювати деінде (найчастіше — не за фахом), 
замість використання  часу на поглиблення тео-
ретичних знань, що здебільшого погано впливає 
на загальний рівень освіти.  

Тому, щоб підвищити рівень освіти в країні і 
в енергетиці, галузевим підприємствам необхід-
но:
- підтримувати факультети, де навчають спе-

ціалістів галузі, в тому числі за допомогою 
фінансування;

- забезпечити працевлаштування молодих 
спеціалістів;

- заохочувати студентів проводити дні відкри-
тих дверей, брати участь у факультетських 
конференціях, виставках;

- встановлювати для студентів гнучкий графік 
роботи на підприємстві (можливість працю-
вати неповний робочий день).
Для впровадження системи дуальної освіти в 

навчальних закладах необхідно більш детально 
розглянути питання, які стосуються як дії з боку 
підприємств, так і дії з боку ВНЗ.

Щоб підприємство мало змогу забезпечити 
студентів практикою протягом тривалого часу 
у період навчання в університеті, потрібно роз-
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Кількість студентів, які вважають, що 
для успішного навчання необхідно 
отримувати ще й практичні знання на 
профільних підприємствах, значно 
перевищує кількість тих, хто вважає, 
що отриманих у ВНЗ теоретичних знань 
достатньо, щоб бути кваліфікованим 
спеціалістом

Діаграма 1. Відповіді студентів на питання «Чи потрібна у ВНЗ дуальна освіта?»
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робити  відповідне положення, в якому буде за-
значено кількість завдань і строки виконання 
практичних робіт під час проходження практики 
на підприємстві. 

Важливо також заохочувати студентів до по-
дальшої роботи на підприємстві за рахунок ви-
плати зарплати або забезпечення можливості 
працевлаштування на підприємстві, де студент 
протягом навчання проходив практичну про-
граму.

Крім того, позитивні результати можливо 
отримати від участі підприємств енергетичної 
галузі у житті ВНЗ: проведення спеціальних лек-

цій для студентів під час навчання у навчально-
му закладі, відкритих лекцій, які можуть відвід-
увати студенти у вільний від навчання час.

Треба враховувати також, що в енергетичній 
галузі, крім підприємств, які є експлуатуючими 
організаціями, є науково-дослідницькі інститу-
ти, проектні та конструкторські підприємства. 
Саме тому необхідно враховувати специфіку 
кожного з підприємств, на яких студенти мають 
можливість проходити практику. На сьогодні пи-
тання, які пов’язані зі специфікою проектуван-
ня та експлуатації, розглядаються у ВНЗ лише 
узагальнено. Ці питання потребують більш де-
тального та глибокого вивчення як для студен-
тів, які навчаються за фахом, так і для підпри-
ємств, які потребують молодих та досвідчених 
спеціалістів. 

Доцільною є участь в освіті студентів ви-
кладачів, які мають безпосереднє відношення 
до підприємств, де є можливість проходження 
практики, і мають практичний досвід в галузі 
енергетики.

Разом з тим, ВНЗ також зіштовхується з низ-
кою питань, які необхідно вирішити до моменту 
впровадження нової програми навчання, зо-
крема, щодо розподілу плану навчання на тео-
рію і практику. Перший шлях вирішення цього 
питання — зменшити кількість практичних або 
лекційних годин, які безпосередньо не вплива-
ють на отримання фахових знань студентів. Дру-
гий шлях — подовжити курс навчання на термін 
проходження практичної програми. Третій шлях 
— проводити інтенсивне навчання.

Для вибору оптимального шляху доцільно 
провести обговорення за участю усіх зацікав-
лених сторін, однією з яких є громадська ор-
ганізація  «Молодіжна енергетична спільно-
та» — добровільна, недержавна, неприбуткова 
громадська організація, що об’єднує громадян 
України, іноземних осіб на основі єдності інтер-
есів для спільної реалізації своїх прав і свобод, 
мети та завдань. Основною метою діяльності 
МЕС є  лобіювання інтересів молоді, яка праг-
не розбудовувати енергетичну галузь України, 
формування молодого резерву з фахівців-енер-
гетиків для забезпечення сталого розвитку галу-
зі. За 2015 р. МЕС створено групи у соціальних 
мережах ВК і ФБ, які постійно наповнюються ак-
туальними новинами та іншою корисною інфор-
мацією; проведено дві відкриті лекції з атомної 
енергетики та біоенергетики; організовано кру-
глий стіл  «Чи варто шукати голубі океани у мир-
ному атомі?», мотиваційну поїздку та круглий 
стіл для студентів на ЮУАЕС. Також члени МЕС 
взяли участь у ряді конференцій  НАЕК «Енергоа-
том»,  у спеціалізованій виставці, присвя-
ченій енергетичній промисловості, тощо.
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Система дуальної освіти — практика, 
коли в підготовці молодих фахівців 
беруть участь одразу два заклади: 
навчальний і підприємство

Діаграма 2.  Співвідношення бажаючих отримати дуальну освіту залежно від 
року навчання у ВНЗ
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Згідно з Положенням, максимальний розмір 
оплати компанією навчання працівників становить 
4 тис. грн за навчальний рік або 2 тис. грн за один 
семестр. Якщо вартість навчання перевищує зазна-
чені суми, різниця оплачується працівником. Вартість 
освітніх послуг у вищих навчальних закладах наразі 
досить висока і продовжує підвищуватись щороку. Ра-
зом з тим, розмір оплати підприємством за навчання 
працівника залишається на рівні 2009 р. у зв’язку із 
впровадженням у НАЕК економії/оптимізації витрат. 

Найбільш популярними у переліку напрямів, 
за якими працівники отримують вищу та післяди-
пломну освіту, є такі:
- правознавство;

- менеджмент організацій;
- атомна енергетика;
- економіка підприємства;
- облік і аудит;
- економіка та право;
- управління проектами;
- якість, стандартизація та сертифікація; 
- бізнес-адміністрування;
- електротехніка та електротехнології.

Також за період з 2005 р. і до цього часу за кошти 
компанії навчались 46 працівників Дирекції компанії. 
Наразі продовжують навчання у вищих навчальних 
закладах України два працівника Дирекції, 
трьом «відмовлено» в оплаті за навчання.

ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 
ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ
Отримання працівниками НАЕК «Енергоатом» вищої, другої вищої та 
післядипломної освіти є однією зі складових системи підготовки персоналу, 
і за рейтингом пріоритетності стоїть після обов’язкового забезпечення в 
компанії усіх видів і форм професійної та спеціальної підготовки, необхідних 
для підтримання відповідності кваліфікації працівників установленим 
вимогам норм, правил і стандартів з безпеки.
Навчання працівників НАЕК «Енергоатом» у 2009-2015 рр.

Звітний рік

Працівники, які навчалися заочно у звітному році
Фактично 

оплачено, грнВсього, чол.
із них

за власні 
кошти

із них закінчи-
ли навчання за кошти НАЕК із них закінчи-

ли навчання
2009 1566 1528 38 109 243,60
2010 1739 1702 407 37 18 93 802,20
2011 1992 1959 301 33 10 104 508,00
2012 1862 1833 409 29 9 87 465,60
2013 1607 1587 475 20 11 44 000,00
2014 1448 1439 409 9 4 17 820,00
2015 1153 1147 306 6 0 28 000,00

Всього: 484 839,40

Навчання працівників Дирекції НАЕК «Енергоатом» у 2009-2015 рр.

Звітний 
рік

Працівники, які навчалися заочно у звітному році Працівники, які продовжують навчання з 01 січня наступно-
го року

Фактично 
оплачено, 

грнВсього, 
чол.

із них
Всього, 

чол.

із них
за 

власні 
кошти

із них 
закінчили 
навчання

за 
кошти 
НАЕК

із них 
закінчили 
навчан ня

за власні 
кошти

із них розпо-
чали навчання 
у звітному році

за 
кошти 
НАЕК

із них розпо-
чали навчання 
у звітному році

2009 28 9 0 19 0 28 9 0 19 0 68 144,00
2010 33 14 3 19 10 20 11 2 9 2 49 992,20
2011 32 20 8 12 5 19 12 2 7 3 35 348,00
2012 22 12 5 10 4 13 7 0 6 3 30 705,60
2013 22 16 5 6 2 15 11 9 4 0 15 800,00
2014 18 14 4 4 2 12 10 3 2 0 6 000,00
2015 15 13 2 2 0 13 11 3 2 0 12 000,00

Всього: 217 989,80

Ірина КОСІНОВА,  
директор Департа-
менту управління 
кадрами
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Підготовка інженера-енергетика — складний, 
тривалий процес, що включає традиційне акаде-
мічне навчання, практику на підприємствах галузі 
та спеціалізовані навчальні курси. І тільки коли 
ці три складові підготовки будуть комплексно ре-
алізовані, в результаті можна буде отримати ква-
ліфікованого фахівця для сучасної енергетичної 
галузі.

Через складний економічний стан і довготри-
валу політичну кризу в Україні фінансування на-
уки і освіти неухильно скорочується. Як наслідок 
— відсутність сучасної матеріально-технічної бази, 
морально застарілі навчальні програми. Кафедри, 
на яких раніше активно проводилась науково-до-
слідницька діяльність, робилися фундаментальні 
відкриття, подекуди повністю позбавлені фінан-
сування на такі  цілі. В цих  умовах дуже складно 
якісно підготувати майбутніх інженерів.

Треба віддати належне керівництву українських 
технічних ВНЗ, яке, незважаючи на існуючі про-
блеми, розробляє навчальні програми таким чи-
ном, щоб була змога надати студенту максимальну 
кількість потрібного матеріалу. Головним принци-
пом є вивчення базових дисциплін для розуміння 
законів, що лежать в основі складного технологіч-
ного процесу. Величезну роль у цьому відіграють 
досвідчені викладачі, які є не тільки теоретиками, 
а й практиками. Саме завдяки їм студенти мають 
можливість переймати їх досвід у ході навчання. 
Тому посилення викладацького складу галузевими 
фахівцями допоможе не тільки вдосконалити і ак-
туалізувати навчальний процес, а й додатково сти-
мулюватиме студентів до освоєння професійних 
знань і навичок.

У технічній освіті багато дисциплін є приклад-
ними, і для більш глибокого їх вивчення потрібні 
сучасні комп’ютеризовані аудиторії, коштовна 
мультимедійна апаратура. Також необхідно забез-
печити студентів сучасними системами автомати-
зованого проектування, розрахунковими кодами, 
інженерними пакетами.

Слід зазначити, що, незважаючи на загальну 
складну ситуацію, кафедри все ж володіють  тією 
чи іншою кількістю сучасних технічних засобів, 
хоча і в мінімально необхідному обсязі.

Інноваційний досвід

При підготовці фахівців велике значення має 
виробнича практика. Так, наприклад, НАЕК «Енер-
гоатом» надає можливість студентам проходити 
практику на підприємствах атомної енергетики, 
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ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ:  
ІНІЦІАТИВА ВІТАЄТЬСЯ
В Україні гостро стоїть проблема вищої технічної освіти для 
формування резерву компетентних фахівців, які в перспективі 
зможуть забезпечити розвиток сучасної конкурентоспроможної 
української промисловості. Прогрес у будь-якій галузі залежить, 
перш за все, від кваліфікованих кадрів, підготовка яких повинна 
проводитися за допомогою держави та підтримки галузевих 
підприємств.

Михайло ЯЦЕНКО,  
студент НТУУ «КПІ», член правління 
ГО «Молодіжне енергетичне співто-
вариство»
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забезпечуючи таким чином закріплення теоре-
тичних знань і набуття практичного досвіду. При 
цьому налагоджуються контакти між нинішніми і 
майбутніми працівниками підприємств галузі.

Для того щоб практика була корисною і ціка-
вою, слід удосконалювати механізм  її проходжен-
ня з урахуванням побажань студентів.

Одним з важливих елементів навчання є озна-
йомчі екскурсії на підприємства. Відвідування 
промислових об’єктів, вивчення структури підпри-
ємства, ознайомлення зі стандартами виробни-
цтва і культурою безпеки відіграють ключову роль 
у навчанні майбутніх фахівців.

 У 2015 р. завдяки компанії Енергоатом, в рам-
ках Весняної школи десятки студентів зі столичних 
ВНЗ відвідали Рівненську АЕС і Южно-Український 
енергетичний комплекс.

 Проект Весняної школи можна без перебіль-
шення назвати інновацією в підготовці фахівців 
для енергетики. В рамках проекту українські фа-
хівці-енергетики читали лекції і проводили пре-
зентації на базі головного офісу компанії. Слухачі 
отримали багато нової спеціалізованої інформації, 
а також (що важливо) побачили роботу енергетич-
ної компанії зсередини. Так, наприклад, молоді 
активісти-екологи розібралися в питаннях ядерної 
та радіаційної безпеки, а деякі навіть кардиналь-
но змінили свої погляди на атомну енергетику. Ба-
гато студентів профільних спеціальностей змогли 
визначитися з місцем майбутньої роботи. Адже, як 
відомо, без чітко поставленої мети освоювати на-
уку дуже непросто!

 Це хороший приклад для інших українських 
компаній, адже налагодження зв’язків, як з май-
бутніми фахівцями, так і з широкою громадськіс-
тю, при правильній організації піде бізнесу на 
користь. Це особливо актуально для компаній 
паливно-енергетичного комплексу, адже вироб-
ництво електроенергії, видобування енергоносіїв 
— багатокомпонентні процеси, і у кожного етапу 
виробництва є свої особливості. Інформування 
про діяльність таких підприємств, ознайомлення 
з особливостями виробництва може прискорити 
розвиток енергетичної, гірничодобувної, хімічної 
галузі, і, головне, сприятиме кращій підготовці 
майбутніх кадрів.

У Європі та Північній Америці така практика 
дуже популярна. Багато підприємств проводять 
школи, наукові ярмарки і всіляко прагнуть відкри-
то вести свою діяльність. Наприклад, французька 
компанія Electricite de France активно веде блоги в 
соціальних мережах. У Facebook про новини ком-
панії дізнаються більше 80000 передплатників. І 
це тільки один з багатьох прикладів.

Особливу роль такі заходи відіграють у розвит-
ку ядерної енергетики. Тут важливо інформувати 
не тільки про виробництво електроенергії, а й 

про дотримання правил ядерної та радіаційної 
безпеки для руйнування безлічі т.з. «міфів про 
радіацію». У цьому допомогу енергетикам повинні 
надавати також національні органи з регулюван-
ня і нагляду в сфері ядерної безпеки. Показовим 
є приклад Фінляндії. STUK (наглядовий орган) цієї 
країни формує детальні вимоги до безпеки вироб-
ництва електроенергії на АЕС і контролює їх ви-
конання. При цьому організація витрачає багато 
часу і коштів на інформування населення про всі 
аспекти роботи АЕС. Це дає позитивні результати. 
Так, у  2011 р. після аварії на АЕС «Фукусіма» на-
селення багатьох країн вимагало закрити атомні 
станції та об’єкти. І лише в Фінляндії опитування 
показали, що 85% населення впевнені в безпеці 
фінських АЕС.

Міжнародна співпраця

Повертаючись до питання про професійну осві-
ту, слід зазначити, що дуже важливо профільним 
компаніям підтримувати молодіжні ініціативи 
щодо організації наукових співтовариств, ство-
рення т.з. «наукових гуртків», «дискусійних клубів» 
тощо. Наприклад, США, Канада, Франція є лідера-
ми молодіжного ядерно-енергетичного руху. До 
речі, American Nuclear Society налічує понад 10 
тис. учасників. Завдяки діям молоді, дедалі більше 
людей стають небайдужими до проблем і можли-
востей розвитку ядерної енергетики. Наслідком 
такої кооперації стало проведення великої кіль-
кості всіляких міжнародних шкіл і конференцій. 
Це і International Youth Nuclear Congress, і Nuclear 
Youth Summit. Такі наукові громадські організації 
мають велике значення для підтримки розвитку 
мирного атома. Так, в Індії, яка активно будує нові 
енергоблоки, за підтримки уряду створена органі-
зація Nuclear Friends Foundation.

Українська молодь також проявляє активний 
інтерес до формування енергетичного майбутньо-
го країни. Молодіжне енергетичне співтовариство 
— організація, в якій перебувають  не тільки сту-
денти профільних вузів, а й майбутні економісти, 
екологи, журналісти. Учасники спільноти активно 
ведуть просвітницьку діяльність серед студентів і 
молодих фахівців з метою підвищення довіри до 
ядерної генерації і просування ідей т.з. стійкого 
розвитку. Завдяки підтримці Енергоатома, постій-
но проводяться різноманітні заходи, лекції фахів-
ців компанії. Все це дає можливість студентам ді-
знатися нову для себе інформацію, знайти спосіб 
виразити найкращим чином свої ідеї та думки. У 
майбутньому організація сподівається стати час-
тиною міжнародного руху, щоб гідно представля-
ти вітчизняну енергетику на міжнародній 
арені.

січень-квітень 2016

СПЕЦПРОЕКТ

71

Більш детально  
про подію
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Щорічно корпоративні команди підприємств 
та організацій сходяться в спортивній боротьбі за 
цей кубок. Але головною метою турніру є допомо-
га дітям з синдромом Дауна. Кошти, виручені від 
проведення турніру, будуть спрямовані на забез-
печення послуг для сімей, які виховують дітей з 
синдромом Дауна — на інформаційну та психоло-
гічну підтримку, первинні консультації, групи су-
проводу сімей, комплексну діагностику логопеда, 
дефектолога, психолога.

«Мета нашої команди — взяти участь у благо-
дійному турнірі і підтримати дітей з синдромом Да-
уна, яких називають «сонячними» — вони повно-
цінні діти і теж радіють життю... А також підтримати 
імідж нашої компанії і показати, що у нас є своя 
команда, ми граємо у футбол і займаємося спор-
том», — вважає капітан команди Віталій Бодров, 
начальник управління витратами дирекції з еконо-
мічних питань Енергоатома.

ВІДКРИТІ СЕРЦЯ  
ЕНЕРГОАТОМА
23 квітня 2016 р. Всеукраїнська 
благодійна організація «Даун 
Синдром» провела 6-й благодійний 
турнір з міні-футболу «Кубок 
відкритих сердець - 2016». Команда 
Енергоатома зіграла шість ігор і тільки 
одну програла. У підсумку за очками 
команда Енергоатома зайняла 
4 місце. Але все лише починається.

Олег ВОВЧУК,  
начальник відділу роботи зі ЗМІ
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У турнірі брали участь команди: Райффайзен 
Банк Аваль, Windrose, Infopulse, НАЕК «Енерго-
атом», GSK, EY, Прага Авто Skoda, УкрСиббанк, 
PWC, Компанія «Ашан», Syngenta, Платинум Банк, 
Deloitte, ОМП, а також батьківська команда 
ВБО «Даун Синдром».

Склад корпоративної команди  
ДП «НАЕК «Енергоатом»:
1. Віталій Бодров
2. Олександр Осляк
3. Арсен Волошенюк
4. Євген Вашетін
5. Андрій Кирилюк
6. Роман Франков
7. Дмитро Сергієнко
8. Максим Пишний
9. Дмитро Бордіженко
10. Віталій Малиновський.
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Заступник директора з продовження експлуа-
тації з модернізації Сергій Тараканов та началь-
ник відділу АСУ ТП та радіаційного контролю Тарас 
Ткач успішно завершили півмарафонську дистан-
цію на 21 км з результатами відповідно 2:21:00 
та 2:25:02. Загалом у півмарафоні взяло участь 
майже 2000 бігунів.

У забігу на 10 км із результатом 0:49:13 успіш-
но фінішував Ігор Іванов, інженер групи плану-
вання та обліку техніко-економічних показників. 
Дистанцію у 5 км із результатом 0:27:19 подолав 
начальник відділу планування капітальних інвес-
тицій та звітності Максим Гепнер.

Тарас Ткач подякував усім, хто долучився до 
організації командного забігу Енергоатома: «Дя-
кую дуже усім, хто зробив перший командний за-

ВДАЛИЙ СТАРТ НОВОЇ КОМАНДИ
17 квітня пройшов шостий Київський міжнародний півмарафон Nova 
Poshta Kyiv Half Marathon 2016. Цьогоріч у ньому взяло участь близько 
10 000 учасників. У програмі заходу відбулося 5 забігів різної дистанції 
для дорослих: від 2 до 21 км, а також спеціальні забіги для дітей.
Півмарафон «Нової пошти» став першим забігом працівників 
Енергоатома як офіційної команди #EnergoatomRun, яка змагалась 
на трьох дистанціях: півмарафон (21 км), 10 та 5 км. Усього від 
Енергоатома бігли чотири спортсмени.
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Вперше у ХХІ сторіччі 
українські атомники 
вийшли на акцію 
протесту 

В 30-ту річницю аварії на ЧАЕС вперше у цьо-
му тисячолітті співробітники Енергоатома вийшли 
на вулиці Києва із закликом припинити нищення 
атомної енергетики. 26 квітня Атомпрофспілка 
звернулась до Міністерства юстиції України з 
вимогою негайно врегулювати питання зняття 
арешту з рахунків НАЕК «Енергоатом». Рахунки 
компанії заблоковані вже майже 5 місяців, що 
вкрай негативно впливає на поточну діяльність 
Енергоатома та інвестиційні програми компанії, 
спрямовані у першу чергу на підвищення безпеки 
українських АЕС.

 Відбувається все це через позов маловідомої 
фірми Укрелектроват, яка ще у 2011 році через 
суд домоглась стягнення з Енергоатома 127,3 млн 
грн вкрай сумнівної заборгованості, що виникла 
ще у 1996 році, але становила лише 2,5 млн грн.. 
Причому строк позовної давності за цим боргом 
сплив ще у 2004 році. Протягом декількох років 
Енергоатом намагався довести абсурдність рішен-
ня суду на користь Укрелектровата та оскаржити 
абсолютно незаконне збільшення фактичного 
боргу більш ніж у 50 разів. У 2014 році з приводу 
штучного створення боргових зобов’язань за за-
явою Енергоатома Управлінням поліції у Шевчен-
ківському районі ГУ НП у м. Києві було порушено 
кримінальне провадження.

Цікаво, що проти посадових осіб Укрелектро-
вату також порушено кримінальне провадження 
за фактом зменшенням бази оподаткування та 
несплати податків.  Незважаючи на беззаперечні 
докази скоєння злочинів та багаточисельні звер-
нення Компанії, розслідування обох проваджень 
неправомірно затягується.

У січні 2016 року Державна виконавча служба 
Мінюсту заблокувала рахунки Енергоатома на ви-
конання судового рішення про стягнення боргу на 
користь Укрелектровату. Такими вони залишають-
ся на момент здачі журналу в друк. Навіть після 
акції протесту атомників засідання суду, на якому 
могли би бути розблокувані рахунки, знову пере-
несено.

Голова Профкому Енергоатома Олексій Лич 
визнає, що атомна галузь приречена на співробіт-
ництво з державними органами. «Ми маємо спіль-
ними зусиллями знайти вихід з цієї ситуації. Наша 
акція протесту 26 квітня була попереджувальною, 
але у разі відсутності реагування з боку держав-
них органів ми розпочнемо підготовку до повно-
масштабної акції протесту», ‒ попередив голова 
Профкому.
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ 
ФОТОКОНКУРСУ ВІД 

ЖУРНАЛУ «ЕНЕРГОАТОМ 
УКРАЇНИ»

Найбільшу кількість лайків у соціальній 
мережі Facebook зібрало фото від 

працівниці Рівненської АЕС Анни 
Горбунової, вітаємо!

Друге місце
посіла світлина 
кореспондента 
прес-центру РАЕС 
Віти Нишкалюк. Вона 
отримала приз 
глядацьких симпатій 
від Центру зовнішніх 
інформаційних 
комунікацій.

Якщо Ви дочитали 
журнал до цієї сторінки 

– фотографуйтеся з 
ним. Конкурс триває. 

біг команди #EnergoatomRun можливим. Окрема 
подяка Максу Ляшенко (провідний спеціаліст від-
ділу інформаційно-іміджевих проектів) за круті 
логотипи! Молодці всі, хто долучився до команди! 
Впевнений, всі наші кращі старти ще попереду!».

У свою чергу, Сергій Тараканов подякував 
компанії Run Ukraine за прекрасну організацію 
забігу та, зокрема, менеджеру по роботі з кор-
поративними учасниками Антону Борисенко за 
конструктивний підхід до справи. «Такі компанії та 
люди — це майбутнє нашої країни», — відзначив 
він.

Цьогоріч шостий Київський міжнародний на-
півмарафон має стати наймасовішою біговою по-
дією в Україні — в заході взяли участь близько 10 
тисяч спортсменів. До нього долучилися не лише 
кияни, а й команди з Одеси, Дніпропетровська, 
Харкова та більше півтисячі іноземців з 42 країн. 
До програми напівмарафону також увійшли ди-
тячі забіги на 100, 500 і 1000 метрів, естафета 
3х5 км + 1х1, 975 км, заїзди ролерів на дистан-
ції 21,0975 км і 5 км. Загальний призовий фонд 
Nova Posta Kyiv Half Marathon нинішніх змагань 
становив 104 тис. грн.

Захід проходив у тісній співпраці із низкою 
благодійних організацій із метою привернути 
увагу до різноманітних проблем суспільства. У 
рамках Київського напівмарафону відбулися од-
разу два благодійні проекти: забіг на 2 км «#Не-
терплячки» і благодійний марафон. На кошти від 
благодійного забігу буде придбано анатомічний 
реаніматор для перинатального центру Ки-
ївського міського пологового будинку №7.
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