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Деякі «шнобелівські»  
досягнення
2015 р.
Література. Міжнародна група відкрила, що 

вигук «га?» існує в кожній мові і кожного разу його 
можна перекласти, як «Що ви сказали?».

Економіка. Керівництво поліції Бангкока пре-
мійовано за пропозицію виплачувати премії полі-
цейським, які відмовилися від хабара.

2012 р.
Література. Рахункова палата США — за скла-

дання звіту про звіт про звіт, що рекомендує під-
готовку звіту про звіт про звіт про звіт.

2011 р.
Фізика. Французи з’ясували, чому дискоболи 

при кидку «втрачають голову», а метальники мо-
лота — ні.

2009 р.
Охорона здоров’я. Олена Боднар (Україна), 

Рафаель Лі та Сандра Маріхан з Чикаго отримали 
премію за винахід бюстгальтера, який у разі по-
треби трансформується в пару респіраторів.

2008 р.
Премія миру. Громадяни Швейцарії за відсто-

ювання принципу, згідно якого рослини мають по-
чуття власної гідності.

2006 р.
Орнітологія. Іван Шваб і Філіп Мей з Каліфорнії 

— за відкриття, що дятел має високорозвинений 
шоковий демпфер, який захищає його від голов-
ного болю.

2002 р.
Фізика. Арнд Лейк з Університету Мюнхена — 

за доказ того, що пивна піна підкоряється закону 
експоненціального розпаду (закону радіоактивно-
го розпаду). Пивна піна спочатку зменшується з 
більшою, а потім з меншою інтенсивністю.

2001 р.
Астрофізика. Джек і Рекселл ван Імп, штат 

Мічиган, США — за висновок, згідно з яким чор-
ні діри задовольняють всім вимогам, щоб 
бути місцем розташування пекла.

Для участі у конкурсі надійшліть світлину, де в 
фокусі поточний номер журналу,  на адресу редакції 
e-mail: pr@atom.gov.ua

Стежте за перебігом конкурсу на сайті НАЕК
«Енергоатом» та сторінці у соціальній мережі 
Facebook.

ФОТО-КОНКУРС 
ВІД ЖУРНАЛУ 
«ЕНЕРГОАТОМ 
УКРАЇНИ»

Семінар для молодих 
атомників: «Аксіальний 
офсет — міф чи 
реальність?»
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ЮРІЙ НЕДАШКОВСЬКИЙ: 
НАШІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕ МІГ  

ПЕРЕДБАЧИТИ  
НАВІТЬ  

СТАНІСЛАВ  
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— Юріє Олександровичу, за Вашим твер
дженням, одним з ключових напрямків роботи 
компанії є розширення мережі постачальників, 
тобто — диверсифікація. Особливо це важливо 
у таких стратегічних питаннях, як постачання 
ядерного палива. Чи є прогрес у розширенні ме
режі постачальників?

— В цьому питанні в нас була достатньо трива-
ла і невизначена стагнація. Тільки після Революції 
гідності, у квітні 2014 р., ми фактично поновили 
співпрацю з Westinghouse, підписавши додаткову 
угоду №12, яка передбачала поновлення постачан-
ня ядерного палива альтернативного виробництва 
на ЮУАЕС в обсягах, передбачених контрактом. На 
жаль, торік події розвивалися досить трагічно: на 
Сході України загострилася ситуація із військовими 
діями за участю російських бойовиків та озброєн-
ня. Російські політики також не залишились осто-
ронь: дехто з них пропонував взагалі припинити 
постачання Україні енергоресурсів, в тому числі 
ядерного палива. Це змусило нас більш радикально 
і рішуче підійти до ситуації з диверсифікацією. 

Як результат — ми відпрацювали достатньо 
складну логістичну схему з нашими партнерами із 
Westinghouse, яка враховувала наявність запасів 
їх палива в басейнах витримки, на вузлах свіжого 
палива та запасів російського палива. Наприкінці 
2014 р. в нашому Брюссельському офісі спільно 
з Westinghouse була підписана  додаткова угода 
№13 до контракту. Вона передбачала розширення 
постачання палива на українські ядерні енерго-
блоки, а також зобов’язання Westinghouse у разі 
виникнення форс-мажорних обставин забезпечи-
ти достатньо швидке постачання альтернативно-
го палива на всі 13 енергоблоків із реакторами 
ВВЕР-1000, які експлуатуються в Україні. Тепер ми 
впевнені — як би не розгорталися події, Україна 
ніколи не залишиться без ядерного палива, і ми 
не матимемо провалу у виробітку атомної електро-
енергії з причин недопоставок палива. 

Але співробітництво з Westinghouse не обме-

жується проектом кваліфікації палива. Компанія 
запропонувала цікаві напрацювання для реалі-
зації Комплексної програми з підвищення без-
пеки, яка фінансується в Енергоатомі не лише за 
рахунок тарифу, але і кредиту ЄБРР та Євратома 
(детальніше див. в статті Сергія Тараканова, стор. 
… — Ред.). Ще один перспективний для нас напря-
мок, запропонований  партнерами, — їхня участь в 
перспективному інвестиційному проекті підвищен-
ня потужності діючих енергоблоків. 

Якщо ж говорити про процеси диверсифікації, 
ще один важливий аспект у цьому питанні — по-
стачання збагаченого урану. Ми провели минулого 
року міжнародний конкурс для постачання збагаче-
ного уранового продукту для виготовлення альтер-
нативного палива. В ньому перемогла французька 
компанія Areva. Це потужний гравець на світовому 
ядерному ринку. Вона дала найдешевші цінові про-
позиції, найкращі логістичні умови на постачання 
збагаченого уранового продукту на шведський за-
вод у Вестеросі, на якому Westinghouse виготовляє 
ядерне паливо для українських АЕС.

— Чи планується розширення співпраці із 
Westinghouse у 2016 р.?

— Так, звісно. Наступного року Енергоатом при-
дбає 5 перезавантажувальних партій альтерна-
тивного палива. Також заплановано провести 3 
завантаження. Ми отримаємо результати дослідної 
експлуатації модернізованої партії ТВС-WR лише на-
прикінці квітня-початку травня наступного року. Інші 
блоки, на які ми закуповуємо паливо, будуть вже 
на тій чи іншій стадії ремонтних робіт. При цьому на 
АЕС потрібно буде виконати впровадження BEACON 
— системи внутрішньореакторного контролю за по-
ведінкою палива у так званій «змішаній зоні», де 
використовується американське і російське паливо. 
Звідси і три перезавантаження, але логістично ми 
зможемо отримати п’ять. Наприкінці поточного року 
під час візиту топ-менеджменту Westinghouse було 
укладено перші документи про початок впроваджен-

Цікаві, брате, часи настали — хочеться перефразувати відомий 
рядок пісні українського гурту «Океану Ельзи». Часи, коли енергетика 
України опинилась фактично віч-на-віч із ворогом країни. Зовнішнім, 
який майже рік нищив українців та руйнував економіку на Донбасі, 
та внутрішнім, який, спекулюючи очевидними речами, змушує й 
надалі залежати від ворога зовнішнього. Тим не менш, атомній 
енергетиці України, незважаючи на потужний супротив (до речі, теж 
і ззовні, і зсередини), вдалося цього року дуже багато. І головне — 
захистити свою незалежність. Про основні події року, стратегії 
розвитку та реагування на виклики сьогодення — читайте в інтерв’ю із 
президентом НАЕК «Енергоатом» Юрієм Недашковським.
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ня BEACON спільно з НВО «Імпульс» на Запорізькій 
АЕС. Так само, як це відбувалося на ЮУАЕС, але із 
врахуванням вже отриманого досвіду. 

— Чи розповсюджуються плани з диверсифі
кації постачальників палива і на його транспор
тування?

— Так, звичайно. Енергоатом підписав відпо-
відний меморандум із бельгійською компанією 
Transnubel, яка здійснює транспортування ядер-
них матеріалів на  європейському (і не тільки) 
ринку. Зараз починаємо відпрацьовувати всі пи-
тання взаємодії. Одне питання, коли є лише одне 
паливне перезавантаження на ЮУАЕС раз на рік, 
інше питання, коли ми вийдемо на шість паливних 
перезавантажень. 

Ми диверсифікуємо всі джерела і, звичайно, 
питання ядерних матеріалів теж потребуватиме 
диверсифікації. Диверсифікуємо все, що можемо, 
аби ніде не мати монополіста. Підписання такого 
меморандуму з Transnubel — це ще один наш крок 
у напрямку диверсифікації.

— А як вирішується проблема залежності від 
Росії щодо вивезення відпрацьованого ядерного 
палива. На якій стадії зараз проект споруджен
ня централізованого сховища (ЦСВЯП)?

— Нагадаю, що закон щодо спорудження ЦСВЯП 
було ухвалено та підписано у 2012 р., хоча тендер-
ні умови для проекту формувалися ще у 2003 р. За 
цей час кардинально змінилася ситуація у світі. Так, 
криза 2008 р. поглинула цілий ряд інвестиційних 
установ, які брали участь у цьому проекті. Вони про-
сто зникли. Наприклад, американський інвестицій-
ний банк Wachovia був поглинений іншим. Зміни-
лись ціни на матеріали, роботи тощо. З 2012-го до 
2014 року проект стагнував через невизначеність 
української сторони щодо питань оподаткування, 
ціни, логістики, розподілення зобов’язань з будів-
ництва, впровадження технологій тощо. 

Holtec International уже був згодний вийти з 
контракту, заплативши неустойку, але Україна 
тоді б залишилася віч-на-віч з російськими ком-
бінатами, які надають послуги з тимчасового збе-
рігання і переробки відпрацьованого ядерного 
палива. Звичайно ж, така ситуація ставила під 
загрозу сам факт існування ядерної енергетики в 
Україні, оскільки Енергоатом в будь-який момент 
міг отримати відмову на вивезення відпрацьова-
ного ядерного палива. А це — поступова зупинка 
блоків через переповнення реакторних басейнів 
витримки. Протягом 2014 р. нам вдалося виріши-
ти це питання. Контракт був розділений, в ньому 
чітко визначена відповідальність сторін. А вже у 
лютому 2015 р. була підписана додаткова угода 
№6 до контракту, яка дала можливість розпоча-
ти будівництво ЦСВЯП.  Ця угода передбачає, що 

українська сторона зараз здійснює проектування, 
а американська — ліцензує технологію та опікуєть-
ся її впровадженням на українських підприємствах 
для максимальної локалізації. 

Holtec — власник найсучаснішої та єдиної у світі 
технології, яка відповідає дуже жорстким україн-
ським регуляторним вимогам. Ми профінансували 
перший етап проектування, і вже почався процес 
ліцензування цієї технології. Ще  більше, ми запо-
чаткували процес передачі її в Україну. 

Щороку ми сплачуємо РФ понад $100 млн за 
вивезення відпрацьованого ядерного палива. 
Ми зможемо не лише зекономити значні кошти 
шляхом побудови ЦСВЯП, а й дати заробити укра-
їнським підприємствам. Сьогодні в нашу ідею по-
вірило ПАТ «Турботатом», яке почало працювати 
над можливістю впровадження технологій Holtec 
разом з американською стороною.

Нагадаю, за 10 років (з 2005 р.) ми сплатили 
понад $800 млн за вивезення палива у РФ. І це за-
мість того, щоб витратити $78 млн за три роки на 
спорудження свого сховища. $300 млн, які ми озву-
чували раніше — це вартість пускового комплексу, в 
яку входить 20% контейнерів для всіх потреб трьох 
АЕС з урахуванням строків експлуатації. Із них $78 
млн — це те, що ми повинні заплатити за розро-
блення технологій, за постачання перших дослідних  
перезавантажувальних партій, за ліцензування. Це 
наш вклад, наша інвестиційна складова.

— Говорячи про співпрацю з Російською Феде
рацією, які ще послуги компанія закуповує у сусід
ньої держави? І як бореться із цією залежністю?

— На сьогодні, крім постачання ядерного па-
лива і поводження з відпрацьованим ядерним 
паливом, Енергоатом практично не співпрацює з 
підприємствами Росії. Ми впроваджуємо широку 
програму імпортозаміщення. (деталі - в інтерв’ю з 
Володимиром Пишним на стор. 48 — ред.)

Наприклад, зараз у енергоблоків особливо го-
стро стоїть заміна лопаточного апарату на турбінах. 
На шістьох блоках встановлені швидкохідні турбіни, 
обладнання для яких виготовляється на теренах 
СНД Ленінградським металічним заводом. Тим не 
менш, в Україні є унікальне підприємство з атом-
ного машинобудування. Це харківський завод «Тур-
боатом», який виготовляє тихохідні турбіни. Вони 
більш економні і надійні. Цьогоріч «Турбоатом» 

Ми диверсифікуємо все, що 
можемо, аби уникнути монополізації 
будь-якого напрямку діяльності 
компанії
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вперше виготовив за нашим замовленням лопатки 
для найважчої п’ятої  ступені швидкохідних турбін, 
які не є його профілем. Зараз вони вже оберта-
ються на Хмельницькій АЕС. Уявіть собі: виробник 
тихохідної турбіни почав «заміщувати» своїми лопат-
ками швидкохідну російську турбіну! І це лише один 
з прикладів.

— Окрім роботи з вдосконалення вже існу
ючого парку реакторів, важливим аспектом ді
яльності компанії залишається перспектива до
будови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. 
На якому етапі перебуває цей проект?

— Цього року врешті-решт відбулася денонсація 
угод, які були укладені починаючи з 2008 р. з Ро-
сійською Федерацією стосовно спорудження енер-
гоблоків №№3 і 4 на Хмельницькій АЕС. Енергоатом 
ще у 2014 р. подав свої пропозиції щодо денонсу-
вання всіх угод з Російською Федерацією та почав 
шукати альтернативний вихід. І знайшов його.

На сьогодні готове і погоджене технічне рішен-
ня, яке передбачає застосування для енергоблоків 
№№3, 4 Хмельницької АЕС обладнання реакторної 
установки, яке буде вироблятися на підприємствах 
чеської компанії Skoda JS. Це європейська компа-
нія, зареєстрована в Чехії. Хоча їх власником за 
документами є «Об’єднані машинобудівні заводи» 
російського походження, вони є конкурентом «Ро-
сатома». Skoda JS виготовила більш ніж 30 корпусів 
для реакторів типу ВВЕР-440 і  три корпуси реакто-
рів типу ВВЕР-1000. У них найсучасніше на сьогодні 
обладнання. Вони готові виготовляти корпуси ре-
акторів, а також компенсатори тиску, гідроємності 
системи аварійного охолодження активної зони і 
багато іншого обладнання, яке необхідне для пер-
шого контуру реакторів ВВЕР-1000. Єдиним стри-
муючим фактором було питання денонсації. 

Річ у тім, що енергоблоки №№ 3 і 4 ми може-
мо добудувати тільки за технологіями, які прита-
манні цьому енергоблоку. Сьогодні у світі доволі 
складна ситуація із побудовою нових енергобло-
ків, це недешеве задоволення. Ціна одного нового 
енергоблоку коливається у межах 5-7 млрд євро, 
або навіть 10 млрд євро. Якщо Енергоатом почне 
будувати блоки з «нуля», це може розтягнутися на 
роки. В умовах, що склалися на світовому ринку, 
ми можемо прийняти тільки одне рішення на най-
ближчий період — добудовувати за тими техноло-
гіями, які доступні на Хмельницькій АЕС, за неве-
ликий обсяг коштів і у дуже стислий термін. Тобто, 
два блоки за 4 млрд євро — непогане рішення. 

Причому в цю ціну входять усі необхідні заходи 
з модернізації, яка вже виконана на діючих енер-
гоблоках. Це і постфукусімські заходи, плюс додат-
кові заходи з підвищення безпеки, які на кілька 
порядків знизять імовірність важкої аварії з вики-
дом радіоактивних продуктів у навколишнє сере-

довище. У будь-якому разі, це буде сучасний і без-
печний проект, який компанія зможе реалізувати.

Наголошу, що ми маємо намір працювати зі 
«Шкодою» не лише тому, що така співпраця дасть 
нам змогу жорстко обмежити імпорт обладнання 
та робіт щодо реакторного острова, але й тому, що 
лише у такий спосіб ми зможемо втілити в нових 
блоках весь досвід, який здобутий під час безпе-
рервних робіт з модернізації та вдосконалення ді-
ючих в Україні реакторів.

— Чому тоді, на Ваш погляд, цей проект зу
стрів такий шалений інформаційний супротив?

— Окремі держави, політики та навіть компанії 
роблять статки на війні. На мирі зробити капітал 
важче — як фінансовий, так і іміджевий, політич-
ний капітал. Пояснюю такий протест виключно 
цим чинником, адже жоден з критиків навіть не 
спробував розібратися у проблемі.

— Які б ще цікаві приклади міжнародного 
співробітництва Ви навели?

— Насправді таких прикладів багато. Як ішло-
ся вище — спільно з ЄБРР, Євратомом та завдяки 
цілій низці цікавих технічних рішень наших закор-
донних партнерів, використовуючи їхній досвід 
та напрацювання, ми реалізовуємо Комплексну 
(зведену) програму підвищення безпеки. В рамках 
програми TACIS ми змогли отримати унікальне об-
ладнання для будівництва комплексів з переробки 
РАВ на РАЕС та ЗАЕС. На ЮУАЕС та ХАЕС ми реалі-
зовуємо ці проекти за власні кошти. 

Завдяки коштам Міжнародної програми з 
ядерної безпеки,  ми змогли впровадити повно-
масштабні тренажери на АЕС. Зараз кожна атомна 
станція має свої. І не лише за типом реактора, але 
й за типом блочного щита. На них працює облад-
нання, математику якого для програмного забез-
печення, думаю, не міг передбачити й Станіслав 
Лем. Я і колеги мого віку вчилися, фактично, ла-
маючи обладнання, створювали аварійні ситуації. 
Зараз наш персонал все моделює не на «живому» 
обладнанні, а на повномасштабних тренажерах.

Інша програма — спільна з ЄС  — дала нам змогу 
отримати унікальне обладнання для повномасш-
табного тренажера для Національного центру під-
готовки ремонтного та керівного персоналу АЕС. 
(деталі читайте на стор. 12)

Ще кілька слів про вдосконалення фізичного 
захисту АЕС. Завдяки спільній міжнародній про-
грамі із США, за останні два роки Енергоатом 
впровадив цілий комплекс протиаварійних ін-
струкцій та автоматики. Ми не лише скопіювали 
західний досвід, а й поєднали його з нашими існу-
ючими протиаварійними процедурами. Наш опе-
ратор на сьогодні серйозно озброєний для 
протидії аварійній ситуації.

За 10 років, по
чинаючи з 2005 р., 
Енергоатом сплатив 
понад $800 млн за 
вивезення палива 
у РФ, замість того, 
щоб витратити 
$78 млн за три 
роки на споруджен
ня свого сховища
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Лінія 750 кВ «РАЕС – ПС «Київська» суттєво 
поліпшить роботу об’єднаної енергетичної систе-
ми України, забезпечить більш якісне та надійне 
електропостачання споживачів та повне викорис-
тання наявних потужностей РАЕС та ХАЕС. Додат-
ковий очікуваний річний відпуск електроенергії 
становитиме 1 млрд 53 млн кВт-год.

ЛЕП довжиною 353 км проходить територією 
Рівненської, Житомирської та Київської областей 
(див. схему). Вона є енергетични мостом, який 
зв’язав центральні райони України з високим рів-
нем енергоспоживання із західними, де є надлиш-
кові енергогенеруючі потужності.

«Метою будівництва є забезпечення перетоку 
потужностей Рівненської та Хмельницької АЕС у 
енергодефіцитний центральний регіон, що підви-
щить надійність електропостачання споживачів 
Київської області, міста Київ, центральних і східних 
регіонів України, — зазначив заступник головно-
го інженера РАЕС з електрообладнання та систем 
контролю і управління Андрій Козюра. — Крім того, 
реконструкція ВРП-750 кВ РАЕС і введення в ро-
боту повітряної лінії 750 кВ «РАЕС – ПС «Київська» 
забезпечить ефективну і стабільну роботу РАЕС з 
максимальним використанням встановленої по-
тужності (2835 МВт)».

Увесь процес робіт з реконструкції ВРП-750 
кВ, пов’язаних з будівництвом повітряної лінії 
«РАЕС - ПС «Київська», перебував під контролем 
як керівництва НАЕК «Енергоатом», так і фахівців 
Міненерговугілля та Кабінету Міністрів України, що 
підкреслює пріоритетність, важливість та престиж-

ність цього проекту. 
Кошторисна вартість усіх робіт в рамках реа-

лізації проекту «Реконструкція ВРП-750 кВ» оці-
нена Київським інститутом «Енергопроект» у 226 
млн грн. Генеральним підрядником виступило 
КП «Електропівдензахідмонтаж-6», до компетенції 
якого входить виконання усіх будівельних робіт на 
майданчику.

Фаховий підхід
Грамотна огранізація роботи, систематичні за-

сідання штабів з питань реконструкції, відеокон-
ференції за участі усіх задіяних у реалізації загаль-
нонаціонального проекту фахівців, обговорення 
графіків виконання робіт та їх фінансування, вчас-
на закупівля необхідного обладнання, перегляд 
відповідних кошторисів — усе це разом дозволило 
рівненським атомникам успішно впоратись із ве-
ликим обсягом робіт.

Для реконструкції ВРП було закуплено і вста-
новлено сучасне високоякісне обладнання як 
українських, так і закордонних провідних ви-
робників (англійських, французьких, шведських, 
чеських, голландських та інш.). Це, зокрема, ви-
микачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, 
високочастотні загороджувачі, трансформатори 
струму та напруги. Наприклад, вперше на Рів-
ненській АЕС встановлено панелі Marconi (Чехія). 
Це обладнання призначене для передачі команд 
релейного захисту автоматики і працюватиме по 
схемі РАЕС ВРП-330 кВ – РАЕС ВРП-750 кВ з по-
дальшим виходом на «РАЕС – ПС «Київська». Також 

ПРОЕКТ 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕННЯ
Енергоатом виконав реконструкцію відкритого розподільчого 
пристрою 750 кВ Рівненської АЕС для підключення станції до лінії 
750 кВ «РАЕС – підстанція (ПС) «Київська», а також перезаводу 
лінії «ХАЕС – ЧАЕС» на ПС «Київська». Реконструкцію ВРП-750 
кВ РАЕС здійснено за рахунок власних коштів Енергоатома, а 
будівництво лінії 750 кВ «РАЕС – ПС «Київська» НЕК «Укренерго» 
виконала частково в рамках кредиту ЄБРР. Введення в 
експлуатацію лінії «Рівненська АЕС – ПС «Київська» забезпечить 
перетік електроенергії від Рівненської, Хмельницької АЕС до 
енергодефіцитних центральних та східних областей та м. Київ.

Вікторія Шейкіна, 
кореспондент прес-
центру РАЕС
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Рівненська АЕС 
2835 МВт

Хмельницька АЕС 
2000 МВт

Грабів

Умовні позначення

Хмельницький

Шепетівка

ПС «Вінницька»

Южно-Українська АЕС

Трипільська ТЕС

ПС «Новокиївська»

Житомир

ПС «Київська»

Чорнобильська АЕС

Мозир 
(Білорусь)

Гомель 
(Білорусь)

Чернігів

Ніжин

ПС «Північна»

Бровари

КИЇВ

Рівне

Ковель

Луцьк

Жешув 
(Польща)

ПС «Західноукраїнська» 

— діючі АЕС — діючі ПЛ-750 кВ

— нові ПЛ-750 кВ

— ПЛ-750 кВ, що демонтуються

— діючі ПЛ-330 кВ

— підстанції 750/330 кВ

— підстанції 330 кВ

Альбертірша 
(Угорщина)

встановлені шунтуючі реактори виробництва ПАТ 
«Запоріжтрансформатор», які оснащені системою 
безперервного контролю SAFE-T™. Ця система 
використовується на Рівненській АЕС уперше і 
дозволяє контролювати у режимі реального часу 
номінальну напругу та струм, температуру масла у 

баках ШР, ізоляцію високовольтних вводів, темпе-
ратуру та вологість довкілля, вміст вологи у маслі, 
концентрацію розчинених в маслі газів. Зокрема, 
система дозволяє виявляти відхилення у роботі 
шунтуючих реакторів на ранніх етапах, а також 
здійснювати безперервний контроль технічних па-

раметрів реакторів.
Крім того, була покращена система захисту від 

блискавок.

Без технічних обмежень
Завдяки підключенню РАЕС та ХАЕС до підстан-

ції «Київська», станції зможуть працювати всіма 
енергоблоками на повну встановлену потужність, 
яка сумарно становить 4 835 МВт, а це  дозволить 
державі щоденно економити до 10 тис т вугілля.

Успішне виконання реконструкції ВРП-750 кВ 
стало можливим завдяки високому професіона-
лізму та відповідальності персоналу електроцеху 
РАЕС, монтажного та налагоджувального персо-
налу КП «Електропівдензахідмонтаж-6» та налаго-
джувального персоналу субпідрядних організацій 
«Енергозв’язок» та «Хартрон».

«Реконструкція відкритого розподільчого при-
строю 750 кВ з метою підключення РАЕС до лінії 
750 кВ «РАЕС – ПС «Київська» актуальна не лише 
для станції, а й для усієї української атомної галузі. 
Після завершення всіх робіт, передбачених про-
ектом, Рівненська АЕС зможе передавати новою 
лінією максимальну потужність своєї генерації», 
— наголосив генеральний директор РАЕС 
Павло Павлишин.

Реконструкція ВРП-750 кВ на Рівненській 
АЕС дозволить станції працювати 
з меншими диспетчерськими 
обмеженнями, а ріст обсягів 
виробництва електроенергії сприятиме 
збільшенню фінансових надходжень 
до місцевих бюджетів

Магістральні електричні мережі 
західного регіону України
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ВТРИМАТИ ПОТУЖНІСТЬ
Вже більше десяти років українські атомники на практиці 
займаються продовженням терміну експлуатації енергоблоків 
вітчизняних атомних електростанцій — у 2010 р. продовжено 
термін експлуатації енергоблоків №1 та №2 Рівненської АЕС 
(обидва ВВЕР-440), перший «мільйонник» (ВВЕР-1000) Южно-
Української АЕС успішно подолав свій проектний вік у 2013 р., а у 
грудні 2015 р. до нього приєднався другий енергоблок станції.

Вже четвертий енергоблок АЕС буде забезпечувати 
виробництво електроенергії за межами 30-ти річного 
терміну — країна не втратила 1000 МВт енергетичної 
потужності (близько 8 млрд кВт-год електроенергії що-
року). 14 грудня, напередодні Дня енергетика, голова 
Державної інспекції ядерного регулювання України 
Сергій Божко офіційно вручив президенту НАЕК «Енер-
гоатом» Юрію Недашковському ліцензію від 9.12.15 р. 
на право провадження діяльності на етапі життєвого 
циклу «експлуатація ядерної установки енергоблока 
№2 Южно-Української АЕС» до 31.12.25 р. Відповідне 
рішення було одноголосно прийняте членами Колегії 
Держатомрегулювання. З отриманням цієї ліцензії за-
вершено етап робіт з продовження термінів експлуа-
тації енергоблоків так званої «малої серії». Вже наступ-
ного року НАЕК планує отримати ліцензію по серійним 
енергоблокам типу ВВЕР-1000 (енергоблоки №1 та 
№2 Запорізької АЕС).

Цій знаменній для семитисячного колективу юж-
но-українських атомників події передував довгий і 
кропіткий процес. Починаючи з 2001 р., коли в НАЕК 
«Енергоатом» була створена відповідна профільна 
дирекція, проведено велику роботу з підготовки щодо 
продовження експлуатації енергоблоків: створені нор-
мативна і методична бази з оцінки технічного стану та 
продовження експлуатації обладнання та трубопро-
водів; забезпечено науково-технічну підтримку ви-
конання робіт; створені структури, що забезпечують 
підготовку та впровадження модифікацій блоків.

Сьогодні діяльність з продовження експлуатації 
енергоблоків безпосередньо координують 49 робіт-
ників  в Дирекції Енергоатома, до 350 фахівців — на 
проммайданчиках АЕС. Однак зазвичай до виконан-
ня заходів з підготовки енергоблока до продовження 
експлуатації залучається практично весь технічний 
персонал станції. Також до цієї роботи причетні близь-
ко 1500 монтажників, будівельників та спеціалістів 
підрядних організацій, включаючи закордонні та ві-
тчизняні організації науково-технічної підтримки.

З точки зору доцільності
Для України продовження експлуатації енерго-

блоків є оптимальним рішенням, адже виведення 
енергоблоків з експлуатації після досягнення ними 
30-річного віку є невиправданим ані з економічної, 

ані з технічної точки зору. При цьому витрати на про-
довження експлуатації енергоблока української АЕС 
складають менше 5% від витрат на будівництво но-
вого енергоблока. АЕС України виробляють близько 
55% всієї електроенергії в країні за найнижчою по-
рівняно з іншими видами генерації ціною, і замінити 
їх у найближче десятиріччя просто нічим. 

До того ж, продовження роботи енергоблоків 
АЕС у понадпроектний термін є загальноприйнятою 
світовою практикою. Так, згідно із даними МАГАТЕ, 
лише у Європі більше 80 енергоблоків АЕС експлу-
атуються понад 30 років. У Сполучених Штатах пла-
нується продовжити експлуатацію двох енергоблоків 
АЕС до 80 років, у цій країні експлуатаційні ліцензії 
видаються на 40 років.

Для атомників не менш важливим за економічну 
доцільність є забезпечення високого рівня надійнос-
ті та безпеки енергоблока АЕС, яке складає найбільш 
коштовну частину комплексу робіт з продовження 
експлуатації.

Комплекс  робіт з продовження експлуатації 
енергоблока №2 ЮУАЕС складався з декількох осно-
вних етапів: виконання заходів з підвищення без-
пеки та модернізації; оцінки технічного стану та об-
грунтування продовження експлуатації обладнання 
та трубопроводів; переоцінки безпеки з урахуванням 
поточного технічного стану та проведених модифіка-
цій; отримання ліцензії національного регулюючого 
органу на експлуатацію енергоблоків АЕС у понад-
проектний строк. 

Далі буде
Отримуючи ліцензію на продовження  експлуа-

тації енергоблока №2 Южно-Української АЕС, пре-
зидент Енергоатома Юрій Недашковський зазначив: 
«Вважаю, що у галузі енергетики та взагалі економі-
ки України більших досягнень, ніж продовження екс-
плуатації енергоблока №2 ЮУАЕС, у 2015 році взага-
лі не було». Ці слова стали підтвердженням прагнень 
всього колективу станції з продовження терміну 
експлуатації енергоблоків та дали надію на те, що і 
в майбутній роботі над продовженням експлуатації 
третього «мільйонника» станції вони матимуть під-
тримку як керівництва компанії, так і всього 
колективу Енергоатома.

Олена БОНДАРЕНКО,  
головний редактор 
газети «Енергетик» 
ЮУАЕС
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— Євгене Анатолійовичу, що було зроблено 
на енергоблоці №2 ЮУАЕС під час ремонтної 
кампанії 2015 р., а які заходи планується вико
нати у 2016 р.?

— Енергоатом сконцентрував всі зусилля і ре-
сурси, в тому числі і фінансові, для виконання 
необхідного обсягу робіт і заходів з підвищення 
безпеки та продовження терміну експлуатації за-
значеного енергоблока. Як результат, на цьому 
енергоблоці реалізовано у погоджених з Держа-
томрегулювання обсягах заходи з підвищення без-
пеки та виконані всі необхідні інжинірингові робо-
ти з оцінки технічного стану обладнання,  роботи з 
переоцінки безпеки.

Зокрема, по енергоблоку №2 ЮУАЕС Держа-
томрегулювання узгодило  65 заходів з підвищен-
ня безпеки та 90 заходів з інжинірингових робіт 
стосовно  оцінки технічного стану обладнання. Всі 
ці роботи було виконано в затверджених обсягах, 
згідно з планами-графіками КзПБ та «Планом лі-
цензування енергоблока №2 при продовженні 
експлуатації у понадпроектний термін». За резуль-
татами проведеної Комплексної інспекційної пере-
вірки підтверджено повне виконання даних захо-
дів, що відображено в акті Держатомрегулювання 
від 23.10.15 р. 

Серед 65 запланованих до виконання заходів 
з підвищення безпеки, 13 — так звані «постфуку-
сімські», усі вони також були виконані. Два інших 
«постфукусімських» заходи виконані частково, ще 
один захід планується до виконання в ППР-2016. 
Усі терміни виконання погоджено Держатомрегу-
лювання, оскільки було враховано, що досягнуті 
значення критеріїв безпеки значно поліпшені від-
носно встановлених нормативними документами 

та кращі ніж на момент прийняття рішення щодо 
продовження строку експлуатації енергоблока №1 
ЮУАЕС. 

Під час ППР-2016 на енергоблоці №2 ЮУАЕС 
також планується виконати частину заходів відпо-
відно до Плану-графіку КзПБ, узгодженому Міне-
нерговугілля. Крім того, з Держатомрегулювання 
узгоджені звітні матеріали за результатами оцінки 
всіх 14 факторів та комплексного аналізу безпеки.

Якщо більш детально говорити про заходи, 
розроблені з урахуванням уроків аварії на АЕС 
«Фукусіма», то слід зазначити, що на енергобло-
ці №2 ЮУАЕС використовуються мобільні насосні 
установки та мобільні дизель-генератори, вжито 
заходів з попередження раннього байпасування 
гермооб’єму реактора, впроваджено пасивні ката-
літичні рекомбінатори для зниження концентрації 
водню в гермооболонці  реактора під час запроек-
тних аварій, розроблені та впроваджені аварійні 
процедури та керівництва з управління важкими 
аваріями, та ще багато іншого. 

Запевняю, сьогодні безпека енергоблока №2 
ЮУАЕС — на найвищому рівні.

— За якими критеріями безпеки на енерго
блоці №2 ЮУАЕС є суттєві перевищення вимог 
нормативних документів?

— Серед головних критеріїв оцінки нашої ро-
боти відзначу таки показники, як частота важкого 
пошкодження активної зони (ЧПАЗ) реактора та 
частота граничного аварійного викиду радіоак-
тивних речовин у навколишнє природне середови-
ще (ЧПАВ). Згідно існуючих норм, ці параметри не 
повинні перевищувати чисельні значення відпо-
відно 10-4 та 10-5 на рік . Поточний рівень безпе-
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БЕЗПЕКА  
НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ
Виходячи з міжнародних зобов’язань України та вимог 
оновленої Енергетичної стратегії  України на період до 2030 р., 
головним завданням Енергоатома є забезпечення високого 
рівня безпеки енергоблоків у проектний та понадпроектний 
строк їх експлуатації. Про те, які заходи з підвищення безпеки 
вже реалізовані на енергоблоці №2 ЮУАЕС, а які ще будуть 
виконуватись в рамках Комплексної (зведеної) програми з 
підвищення безпеки енергоблоків АЕС (КзПБ) розповів директор з 
продовження експлуатації Євген Шумков.
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ки енергоблока №2 ЮУАЕС становить 1,24*10-5 
для ЧПАЗ та 7,43*10-6 для ЧПАВ. Після виконання 
всіх заходів КзПБ прогнозний рівень безпеки під-
вищиться до 1,05*10-5 для ЧПАЗ та 6,56*10-6 
для ЧПАВ. Таким чином, можна впевнено ствер-
джувати, що свою роботу у понадпроектний термін 
енергоблок №2 ЮУАЕС починає із значно вищими 
показниками рівня безпеки, аніж вимагають нор-
мативи. До речі, дуже показовим буде порівняння 
показників ЧПАЗ та ЧПАВ для енергоблоків №1 та 
№2 ЮУАЕС. Так, для енергоблока №1, термін екс-
плуатації якого було продовжено у 2013 р., ЧПАЗ 
складає 1,47*10-5, а ЧПАВ — 9,95*10-6. Тобто 
вони, хоча і кращі, ніж встановлені нормативні 
значення, але вже поступаються показникам, яких 
було досягнуто на енергоблоці №2. Це свідчить 
про те, що наші фахівці покращили результати 
власної роботи.

— Чому частину заходів з підвищення безпе
ки було перенесено на 2016 р.?

— Справа в тому, що частина заходів є некри-
тичними з точки зору їх впливу на безпеку, і від-
повідно до Плану-графіку КзПБ їхнє виконання 
заплановане у ППР 2016-2017 рр. Терміни вико-
нання цих заходів також погоджено з Держатом-
регулювання на підставі розроблених технічних 
рішень, які містять обгрунтування безпечної екс-
плуатації енергоблока №2 ЮУАЕС у понадпроек-
тний строк до реалізації цих заходів. Всі зазначені 
заходи пройшли державну експертизу ядерної та 
радіаційної безпеки. Протягом наступного ППР 
планується завершити 9 заходів КзПБ та 8 заходів 
з усунення відхилень від норм та правил. Розра-
хункові значення ймовірності безвідмовної ро-
боти для всього устаткування, що планується до 
заміни в рамках даних заходів, складають висо-
кі значення і, згідно з класифікаційною шкалою, 
свідчать про дуже низький ступінь вірогідності 
їхнього виникнення у прогнозований період. За 
результатами виконаної оцінки впливу на безпеку 
енергоблока №2 даним заходам надано катего-
рії I та II — малий та середній вплив на безпеку. 
Зокрема, серед заходів КзПБ, які заплановані до 
виконання на енергоблоці №2 ЮУАЕС — впро-
вадження системи «промислового» телебачення 
для пожежо- та вибухонебезпечних приміщень, а 
також приміщень, що не обслуговуються, модерні-
зація системи управління резервних дизель-гене-
раторів, впровадження системи контролю концен-
трації водню для запроектних аварій. Тобто це ті 
заходи, які не мають безпосереднього впливу на 
експлуатацію енергоблока. Щодо усунення відхи-
лень від вимог норм та правил, які будуть виконані 
у наступні два роки, то серед них багато заходів 
по заміні обладнання, яке функціонує нормально, 
але спроектоване та виготовлене за загально-

промисловими нормами. Також серед відхилень 
є суто організаційні та нормативні питання, які 
стосуються недостатньої частоти перевірок роботи 
окремих систем та обладнання.  

Таким чином, Енергоатом виконав усі умови 
для прийняття рішення щодо безпечної експлуата-
ції енергоблока №2 у понадпроектний строк відпо-
відно до чинного законодавства. 

— Які рекомендації ви могли б дати колегам 
з інших АЕС, які лише готуються до продовження 
ресурсу енергоблоків?

— Особливістю продовження терміну експлуа-
тації енергоблока №1 ЮУАЕС було те, що цей блок 
був «пілотним», тому основні заходи на ньому ви-
конувалися вперше. Відповідно, на енергоблоці 
№2 ЮУАЕС зазначені заходи виконувалися як 
адаптація, що значно полегшило їх впровадження, 
але спричинило нестачу часу на їх реалізацію. Для 
досягнення позитивного результату з продовжен-
ня експлуатації потрібно своєчасне створення не-
обхідних служб інженерної підтримки, введення в 
штат основних підрозділів АЕС інженерів з ресурсу 
обладнання і налагодження структури управління 
процесом продовження експлуатації енергоблоків 
на всіх рівнях керівництва АЕС та компанії. Дуже 
важливою складовою продовження ресурсу енер-
гоблока атомної станції є формування позитивної 
громадської думки до цього процесу. Заздалегідь 
повинна бути розроблена та реалізовуватися 
розгорнута та всебічна програма роботи з гро-
мадськістю. Такий підхід дозволить оптимально 
спланувати витрати компанії та своєчасно 
підключити блок до енергосистеми України.

жовтень-грудень 2015
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Відпрацювання ремонтів та аварійних ситуа-
цій для АЕС — захід необхідний як з точки зору 
стратегічної безпеки, так і з точки зору економіч-
ного ефекту. Ремонт енергоблоків повинен бути 
швидким, точним і якісним. Особливо це важли-
во зараз, коли «атомний» кіловат став гарантом 
енергобезпеки всієї країни, і завдяки дешевій 
атомній енергії ціни на електроенергію не до-
сягли немислимих висот. Адже година простою 
реактора ВВЕР-1000 обходиться компанії (а, від-
повідно, і Енергоринку) в 425 тис. грн, доба — в 
10 млн грн. 

Ідея створення центру для підготовки ремонт-
ників виникла ще в 1991 р. Тоді Запорізька АЕС 
виступила з ініціативою створення єдиного центру 
підготовки ремонтного персоналу, який би тре-
нував висококваліфікованих працівників не по 
паперах, а в «умовах, максимально наближених 
до бойових». Для організації подібного навчання 
необхідно значно більше — якісні макети устатку-
вання і навіть спеціалізовані тренажери, які б до-
зволили відпрацювати будь-яку аварійну ситуацію, 
яка може виникнути на діючому енергоблоці. На-
вчальний центр при Запорізькій АЕС почали ство-
рювати ще в 1996 р., але через фінансові трудно-
щі будівництво зупинилося.

Ситуація змінилася лише в середині 2000-х. За 
ініціативою Енергоатома у 2007 р. в рамках про-
грами міжнародного технічного співробітництва 
між ЄС та Україною «Інструмент співробітництва 
з Ядерної Безпеки» в Україні стартував проект 
«Створення національного центру підготовки ре-
монтного і керівного персоналу НАЕК «Енергоа-
том» на базі ЗАЕС». Через довгих 8 років, 20 жов-
тня 2015 р. була завершена міжнародна частина 
проекту. Його розвиток та дооснащення Центру 
стане пріоритетним напрямком роботи Енергоа-
тома на найближчі 5 років. Офіційне ж відкриття 
його заплановане на 2016 р. В перспективі також 
планується, що навчатися в Центрі будуть не тільки 
українські фахівці — його діяльність може розши-
ритися і на всі країни, де експлуатують реактори 
ВВЕР.

Четверта петля
Розташований на майданчику Запорізької АЕС 

центр є сучасною навчальною базою для підго-
товки персоналу у сфері техобслуговування і ре-
монту ядерного енергоблока. Так, кожна станція 
має обладнання для навчання персоналу, проте 
Запорізький центр у цьому унікальний. Ще довгий 
час він зможе залишатися першим у своєму роді 
повномасштабним тренажером саме завдяки на-
явності обладнання, що не має аналогів.

На майбутній Центр українські атомники покла-
дають великі надії. Тут персонал АЕС буде здобувати 
знання і практичні навички в області технічного об-
слуговування та ремонту обладнання;  буде вчитися 
розбирати і збирати реактор; проводити операції зі 
свіжим і відпрацьованим паливом; обслуговувати 
важливі для безпеки системи; безпечно працю-
вати в зоні іонізуючих випромінювань. Досвідчені 
інструктори навчатимуть безпечним технологіям 
застосування сучасних пристроїв, пристосувань, ін-
струментів і засобів захисту. Познайомлять з сучас-
ними засобами і методами технічної діагностики 
та продовження ресурсу обладнання. Допоможуть 
вивчити негативний і позитивний досвід технічного 
обслуговування та ремонту устаткування АЕС, на-
копичений в атомній галузі України та інших країн. 
Крім того, тут допоможуть освоїти нові, а також від-
працювати і оптимізувати діючі ремонтні технології; 
з’явиться можливість сертифікації та валідації нових 
пристроїв, пристосувань, робототехніки, які засто-
совуються при технічному обслуговуванні та ремон-
ті обладнання АЕС.

На семи поверхах Національного центру бу-
дуть розміщені 168 різних тренажерів і 23 спеці-
алізовані навчальні лабораторії за різними на-
прямками ремонтної діяльності (тепломеханічне, 
електротехнічне обладнання, обладнання АСУТП, 
контроль металу, зварювальне виробництво, 
водно-хімічний режим, радіаційний захист). Це 
дозволить проводити практичне відпрацювання 
навичок ремонтного персоналу, в тому числі  на 
психомоторному рівні.

Родзинка проекту — натурне обладнання 4-ї 

ЦЕНТР ВЕЛИКИХ НАДІЙ
Найважливіший напрямок у роботі АЕС — якісна підготовка 
персоналу. Адже саме персонал — один з вирішальних чинників 
забезпечення надійної та безпечної роботи АЕС. А найбільш 
ефективний спосіб навчання — використання макетів обладнання, 
тренажерів і моделювання реальних ситуацій. Тоді людина, 
пройшовши подібну «школу», навряд чи розгубиться в складній 
ситуації, і всі її дїї будуть відточені до автоматизму.

Любомира  
РЕМАЖЕВСЬКА,  
Центр зовнішніх 
інформаційних 
комунікацій
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петлі реакторної установки ВВЕР-1000 «великої» 
серії В-320. Крім того, в Центрі встановлені сис-
теми перевантаження палива (зокрема, тренажер 
«Перевантажувальна машина»); обладнання та 
системи, що забезпечують розбирання-складан-
ня реактора, перевантаження ядерного палива; 
стенд для випробовування приводів СУЗ реакто-
ра. У лабораторіях і тренажерах використовується 
більше 1020 т основного і допоміжного повно-
масштабного обладнання АЕС (корпус реактора, 
парогенератор, внутрішньокорпусна шахта реак-
тора, компенсатор тиску і верхній блок реактора). 
Також використано неліквідне обладнання реак-
торного відділення Кримської АЕС.

Всім миром
Настільки масштабний проект вимагав чима-

лих витрат. Так, Енергоатом витратив з моменту 
початку проекту близько 0,5 млрд грн, допомога 
Єврокомісії склала € 12,87 млн. Однак компанія 
все одно при реалізації проекту відчувала дефіцит 
коштів — тільки 2 останні роки джерело фінансу-
вання було передбачене в тарифі.

Будівництво було розділене на етапи. Так, 
зобов’язання НАЕК — завершення будівництва 
будівлі «УТЦ ЗАЕС. Корпус Г», включаючи монтаж 
великовагового обладнання імітатора гермозони 
реакторного острова і власне тренажера реактора.

В рамках реалізації проекту Єврокомісія при-
йняла на себе зобов’язання щодо забезпечення 
технічними засобами навчання загального при-
значення, офісними меблями, комп’ютерною та 
проекційною технікою, приладами, інструментом 
у повному обсязі для 23 лабораторій, а також тех-
нічними засобами навчання спеціального призна-
чення (тренажерами) для 6-ти лабораторій. Кожен 
тренажер — одиничний екземпляр, що виготовля-
ється за технічними вимогами Енергоатома і самої 
Єврокомісії.

На обладнанні місія ЄК не закінчилася. За-
вдяки підтримці західних партнерів, в Центр були 
передані методології навчання ремонтного персо-
налу та керівників компанії-оператора АЕС. Також 
для інструкторського персоналу проведені пілотні 
та навчальні курси в області розробки навчально-
методичних матеріалів.

До реалізації проекту приєдналися і європей-
ські компанії в сфері атомної енергетики — AREVA 
NP GmbH і CA & R Engineering. Зокрема, AREVA 
розробила і впровадила мультимедійні навчальні 
програми для тренажерів, що використовуються 
в лабораторіях. Інноваційність французької мето-
дології полягає в розподілі навчання на окремі 
етапи-модулі, що включають в себе підготовку, 
введення, пояснення, демонстрацію і висновок. 
На етапі пояснення для складного обладнання 
(наприклад, перевантажувальної машини) ви-

користовуються фотографії, креслення, розрізи, 
слайди. Це дозволяє наочно представити кон-
струкцію і зрозуміти, що саме буде виконуватися 
під час практичної частини занять.

Обрії планування
Підготовка до офіційного відкриття Центру 

кипить. Визначено потреби в навчанні ремонт-
ного персоналу компанії, розроблені модульні 

програми навчання ремонтного персоналу на 
базі Центру за 5 напрямками (ремонт тепломе-
ханічного обладнання, транспортно-технологічні 
операції з паливом, контроль металу, ремонт 
електротехнічного обладнання, ремонт облад-
нання АСУТП).

І, найголовніше, розроблені зразки навчаль-

жовтень-грудень 2015
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Національний центр дозволить 
проводити практичне відпрацювання 
навичок ремонтного персоналу АЕС, у 
тому числі і на психомоторному рівні

Володимир ІВАНИЦЬКИЙ, глава департаменту управ
ління кваліфікацією персоналу НАЕК «Енергоатом»

Наш Національний центр не стоїть на місці. Оптимі-
зується підготовка персоналу, що ліцензується шляхом 
впровадження в програми уніфікованих цілей навчан-
ня. Впроваджується модульний підхід. Насамперед, він 
апробується при підготовці ремонтного персоналу, роз-

роблена і Методика модульного навчання. Забезпечується підтримання 
кваліфікації ліцензованих посадових осіб та своєчасне продовження тер-
міну дії отриманих ліцензій.

Також триває розвиток системи управління навчальним процесом з 
використанням комп’ютерних технологій, впровадження дистанційного 
та електронного навчання з використанням мультимедійних навчальних 
матеріалів.

Перевиконуються плани з підготовки, підтримки і підвищення кваліфі-
кації персоналу. Так, за 9 міс. 2015 р. загальний обсяг всіх видів навчан-
ня склав близько 56 тис. людино-курсів, більше половини з яких — спеці-
альне навчання для виконання робіт підвищеної небезпеки.

Зважаючи на великий обсяг робіт з модернізації, який виконується на 
енергоблоках (особливо в період підготовки до продовження терміну їх 
експлуатації), повномасштабні тренажери приводяться у відповідність до їх 
блок-прототипів. Разом з тим виконується капітальна модернізація повно-
масштабних тренажерів із заміною головного моделюючого комп’ютера і 
переводом на платформу ПК, заміною моделі активної зони, теплогідрав-
ліки першого контуру. Всі ці заходи дозволять не тільки поліпшити якість 
навчання, але й підвищити ефективність роботи навчальних підрозділів.

Здійснюється плідна співпраця із зарубіжними компаніями в рамках 
реалізації міжнародних проектів, результатом якої є, насамперед, переда-
ча сучасних методологій навчання.
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них матеріалів для практичної підготовки персо-
налу з використанням тренажерів, встановлені 
повномасштабні тренажери, поставлені промис-
лові та офісні меблі, комп’ютерна та проекційна 
техніка для спеціалізованих навчальних лабора-
торій тренажерного комплексу Центру, проведені 
пілотні курси навчання персоналу з використан-
ням навчальних матеріалів, тренажерів і устатку-
вання.

Але ще багато що належить зробити. Попере-
ду чекає ще 5 років активної роботи, що включає 
гармонізацію нормативної документації, розвиток 
технічних засобів навчання та розробку навчаль-
но-методичної документації.

Європейська атомна інтеграція
У компанії не планують  обмежуватися вико-

ристанням Центру тільки для потреб української 
атомної енергетики. Так, звертаючись до при-
сутніх на церемонії передачі обладнання для На-
ціонального центру, голова Представництва ЄС 
в Україні Ян Томбінський підкреслив важливість 
створення унікального центру підготовки персо-
налу для зміцнення безпеки експлуатації АЕС. «Я 
з того покоління, яке відзначено чорнобильською 
катастрофою. Тим не менш, я розумію, що атом-
на енергетика — це енергетика майбутнього, яка 
будується на міцному фундаменті безпеки. Саме 
тому проект Національного центру підготовки пер-
соналу Енергоатома є для нас зразковим», — за-
значив Я. Томбінський.

Тому серед пріоритетів розвитку Центру — ви-
хід протягом двох років на міжнародний рівень. 
Такий напрям роботи дуже перспективний. У світі 
налічується 7 країн (4 з них — у Європі), де на АЕС 
використовуються РУ радянського типу ВВЕР-
1000. І Україна може стати головним центром 
підготовки ремонтного персоналу для закордон-
них АЕС з аналогічними реакторами. Цей май-
данчик також може стати центром для розвитку 
системи управління знаннями в ядерній галузі. 
Українські атомники зможуть ділитися досвідом 
з колегами з Ірану, Чехії, Болгарії та Китаю, го-
тувати кадри для АЕС, що споруджуються в Індії. 
Центр також може стати логістично зручною, кон-
курентною альтернативою російським проектам 
з навчання персоналу АЕС, які, крім тренуваль-
ного центру при Балаковській АЕС, поки ще не 
реалізовані.

Для лідерства в сегменті навчання у запорізь-
кого Центру є всі передумови.

Крім того, Енергоатом зможе поділитися уні-
кальним досвідом продовження ресурсу експлу-
атації ВВЕР-1000 та впровадження комплексу 
«постфукусімських» заходів. Навчання на основі 
синтезу кращих міжнародних практик допоможе 
«курсантам» перейняти принципи і методи роботи 
передових атомних операторів світу.

В цілому, відкриття тренувального центру між-
народного рівня — позитивний сигнал для світової 
громадськості про те, що в Україні з ядер-
ною енергетикою все добре.

Діючі блоки ВВЕР-1000
Блоки ВВЕР-1000,  
що споруджуються

(АЕС «Темелін»)

(АЕС «Козлодуй» 
№№5, 6)

(АЕС «Бушер»)
(АЕС «Куданкулам»)

(АЕС «Тяньвань» 
№№1, 2)

У світі налічується 42 діючих і споруджуваних енергоблоків АЕС  
з реакторами типу ВВЕР-1000. 13 з них функціонують в Україні

Україна
Росія

Китай 

Індія 

Іран

Чехія

Болгарія
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ЗАКУПІВЛІ  
БЕЗ КУПЮР

Десятирічна практика застосування законо-
давства про закупівлі (у будь-якій редакції обох 
законів) однозначно демонструє, що воно не до-
зволяє не те, що здешевити вартість закупівель, а 
навпаки — призводить до їх подорожчання. Крім 
того, дозволяє маніпулювати положеннями зако-
ну, зловживати правами та використовувати не-
добросовісну конкуренцію. Кожна п’ята закупівля 
оскаржується, лише за 2015 р. учасниками та ін-
шими зацікавленими особами подано до АМКУ  57 
скарг.  Найбільш кричуща ситуація склалася з тим, 
що в умовах російської агресії Енергоатом не має 
законодавчого права не допускати до конкурсів 
підприємства РФ. Навіть тоді, коли є альтернатив-
ний національний виробник. 

Із року в рік контролюючі органи карають за 
порушення законодавства про держзакупівлі. В 
подальшому попередній закон про держзакупівлі 
визнається недосконалим, навіть корупційним. 
Приймається новий закон, за порушення якого 
знову карають, а через рік-два він теж виявля-
ється поганим і його знов змінюють. В результа-
ті — зайво витрачені кошти, «ходіння по муках» на 
допити посадових осіб компанії - членів комітетів 
з конкурсних торгів, законний заробіток адвокатів 
і незаконний — окремих суддів та правоохоронців. 
Користь для держави — нуль.

Окремим аспектом цієї проблеми є те, що 
для замовників дотримання законодавства про 
закупівлі є обов’язковим, а для учасників — до-
бровільним. Тобто, підприємство-виробника, яке 
має широкий ринок збуту своєї продукції (робіт, 
послуг) не примусиш до участі у вкрай зарегульо-

ваному конкурсі з непрогнозованим результатом. 
Це досить часто призводить до того, що торги не 
відбуваються і, як наслідок, зриваються терміни 
поставки. На «допомогу» приходять посередники, 
які пропонують завищену ціну, нерідко вступаючи 
між собою у зговір.

Крім того, держава, гарантуючи рівність усіх 
суб’єктів права власності перед законом, поста-
вила у нерівні умови державні та приватні під-
приємства, які працюють на суміжних ринках, на-
приклад,  Енергоатом і приватну енергокомпанію 
«ДТЕК», для якої дотримання законодавства про 
закупівлі не є обов’язковим. В умовах нової моде-
лі енергоринку, де ці підприємства стануть конку-
рентами на ринку електроенергії, це може суттєво 
погіршити позиції Енергоатома.

На мою думку, ефективнішим (у тому числі з 
точки зору антикорупційного законодавства) було 
б укладення контрактів між замовником — держав-
ним підприємством і постачальником на підставі 
загальних цивільно-правових норм. Безумовно, 

В Україні використання коштів майже усіма суб’єктами права 
державної власності регулюється Законами України №1197-VІІ «Про 
здійснення державних закупівель» від 10.04.14 р. та «Про особливості 
здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» 
№ 4851-VI від 24.05.12 р. Метою законодавства про державні 
закупівлі є запобігання проявам корупції та розвиток добросовісної 
конкуренції, а серед принципів здійснення закупівель визначено 
максимальну економію та ефективність.

Наталія МУСЕВИЧ,  
виконавчий дирек-
тор з юридичних 
питань та супроводу 
процедур закупівель  

В результаті — зайво витрачені кошти, 
«ходіння по муках» на допити посадових 
осіб компанії - членів комітетів з 
конкурсних торгів, законний заробіток 
адвокатів і незаконний — окремих 
суддів та правоохоронців.
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Колектив НАЕК 
«Енергоатом» щиро 
вітає 
генерального інспек-
тора – директора з 
безпеки Енергоатома 
Данко Білея з при-
судженням Державної 
премії України 
в галузі науки і 
техніки 2014 року за 
участь над роботою 
«Комплекс методів та 
заходів забезпечення 
безпечної експлуа-
тації та ефективності 
АЕС України»

та 

генерального ди-
ректора В’ячеслава 
Тищенка з нагоро-
дженням  орденом 
князя Ярослава 
Мудрого V ступеня. 

необхідно забезпечити публічний доступ до пла-
ну закупівель державних підприємств; інформації 
про те, що, коли і за яку ціну ми хочемо придбати; 
результатів проведених переговорів та звіту про 
укладений договір. Кожне підприємство може (не 
зобов’язується!) встановити внутрішню процедуру 
проведення конкурсів. 

У конкурентному середовищі, коли виробник 
(постачальник), зацікавлений у збуті продукції, 
буде впевнений у підписанні з ним контракту, 
якщо він запропонує справедливу ціну (без загро-
зи того, що будь-хто може заблокувати закупівлю), 

він її запропонує. У такому випадку питання укла-
дення майбутньої угоди на максимально вигідних 
для держпідприємства умовах переноситься у пло-
щину ефективності ділових комунікацій його керів-
ника і топ-менеджменту, а також дієвого контролю 
за керівником держпідприємства з боку держави. 
Додатковими елементами такого контролю мо-
жуть були галузеві порядки придбання товарів, 
робіт і послуг (аналоги постанови НКРЕ №1455 від 
25.12.02 р.), які б регламентували закупівлі для 
окремих ліцензіатів, ціни (тарифи) на діяльність 
яких встановлюються державою і враховували 
особливості підприємств, умови їх господарюван-
ня та специфіку товарів, робіт і послуг, які ними 
закуповуються.  

Але законодавці вперто продовжують «вдоско-
налювати» процедури закупівель,  намагаючись 
схрестити їжака з вужем, втиснувши в однакові 
умови закупівлю товарів широкого вжитку і склад-
ного атомного обладнання. Тому особисто мені 
все, що стосується законодавчого регулювання 
держзакупівель, поки що нагадує замилювання 
очей суспільству під гаслом боротьби з ко-
рупцією.

Законодавці вперто продовжують 
«вдосконалювати» процедури 
закупівель,  намагаючись схрестити 
їжака з вужем, втиснувши в однакові 
умови закупівлю товарів широкого 
вжитку і складного атомного 
обладнання.
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ЗАХИЩАЮЧИ ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ 
ВІД ЗАЗІХАНЬ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 

Здавалося б очевидно, що НАЕК «Енергоатом» як 
найбільша енергетична компанія України, котра ви-
робляє близько 55% усієї електроенергії в країні, є 
для держави стратегічно важливим підприємством, 
захист інтересів якого є першочерговим пріоритетом 
для всіх без виключення державних органів. Звісно 
контроль також має бути максимально прискіпливим. 
Але те, як нерідко поводять себе по відношенню до 
компанії фіскальні органи, скоріше нагадує виверти 
рекетирів із буремних 90-х. Чим, як не банальною 
розводкою на гроші, стала для компанії судова спра-
ва за позовом Державної фіскальної служби щодо 
примусового стягнення з Енергоатома частини штуч-
но нарахованого прибутку за 2014 р. у розмірі 4,2 
млрд грн? Від цієї цифри дійсно стає не по собі, на-
віть якщо не знати, що за 2014 р. НАЕК отримала не 
прибуток, а збиток у 6,5 млрд грн. Юристи та бухгал-
тери компанії виграли цю справу проти ДФС, але це 
лише один (хоча і дуже яскравий) епізод у діяльності 
Дирекції з юридичних питань та супроводу процедур 
закупівель НАЕК.

ДФС починає та програє
Справа щодо стягнення 4,2 млрд грн, нарахованих 

Енергоатому на його збитки, напевно колись увійде у 
підручники. 18 листопада Колегія суддів Київського 
апеляційного адміністративного суду постановила 
задовольнити апеляційну скаргу НАЕК «Енергоатом» 
на постанову Окружного адміністративного суду міс-
та Києва від 16.09.15 р. щодо стягнення з компанії 
4,2 млрд грн частини штучно нарахованого прибутку 
за 2014 р. за позовом Міжрегіонального головного 
управління — Центрального офісу з обслуговування 
великих платників податків ДФС. Злагоджені дії юрис-
тів та бухгалтерів компанії та їх беззаперечні аргумен-
ти переконали апеляційний адмінсуд, який скасував 
відверто незаконне рішення. Була відвернута загроза 
стабільній роботі найбільшого енергогенеруючого під-
приємства країни на початку осінньо-зимового сезону 
та загроза енергетичній безпеці держави. 

Але постанова Кабінету Міністрів України №710 
від 24.12.14 р. (далі — постанова №710), якою 
були внесені зміни до Порядку відрахування до 
державного бюджету частини чистого прибутку (до-
ходу) державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями, поки що залишається чинною. Зараз 

бухгалтери та юристи у тісній взаємодії працюють над 
її скасуванням, відповідний позов до Кабінету Міні-
стрів України знаходиться на розгляді суду. 

 Серед інших резонансних судових справ, по яким 
Енергоатому вдалося досягти позитивних результа-
тів із захисту прав та законних інтересів компанії, на 
згадку спадає справа №826/309/13-а. Постановою 
Київського апеляційного адміністративного суду від 
7.07.15 р., після майже 8 років судової тяганини та 
фактично на третьому колі судового розгляду було за-
доволено позов Енергоатома та скасовані податкові 
повідомлення-рішення та рішення про застосування 
штрафних (фінансових) санкцій, прийнятих податко-
вим органом у 2008 р. за наслідками перевірки ком-
панії з питань дотримання вимог податкового, валют-
ного та іншого законодавства за період з 1.01.05 р. 
по 30.09.07 р. на суму 212 млн грн. В результаті з 
компанії знято неправомірне податкове наванта-
ження. При цьому, апеляційним судом були визнані 
арифметичні помилки податкового органу, допущені 
при написанні акту перевірки та розрахунку дона-
рахувань по ньому. Уявіть собі, податкові органи до-
зволяють собі припускатись арифметичних помилок і 
лише суд може примусити їх виправити. 

Не доведена провина  
не позбавляє відповідальності 
Дивна, якщо не сказати кричуща, ситуація утво-

рилась навколо Енергоатома — податківці, спритні 
бізнесмени та просто «зацікавлені» громадяни, по-
зиваються до енергокомпанії за будь-якої нагоди. 
І значна відповідальність за це лежить на судах, які 
роками заохочували таких позивачів, виносячи «по-
трібні» рішення. Останній рік дав надію, що ситуацію 
можна переломити.

Ось справа №2а-19526/10/2670. І знову дер-
жавний орган, але тепер вже Державна фінансова 
інспекція, вишукує привід отримати з Енергоатома 
додаткові гроші. За цією справою було отримано 
«персональне» для компанії рішення Верховно-
го Суду України щодо необов’язковості вимог ДФІ 
України про стягнення збитків з Енергоатома. Це 
судове рішення дало змогу більш повно відстою-
вати позицію Енергоатома перед контролюючим 
органом та перекласти тягар доказування наяв-
ності збитків на ДФІ виключно у порядку звернення 

Є таке сучасне прислів’я: «Юридичний відділ комерційної фірми — 
це відділ з боротьби із законодавством». На жаль, сувора правда 
життя доводить, що це висловлювання стосується не лише 
приватного бізнесу, але й юристів державних українських компаній. 

Петро ЧЕРНИХ,  
головний спеціаліст 
Центру зовнішніх 
інформаційних 
комунікацій
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цього органу до суду із відповідним позовом. До 
цього саме компанія мала звертатися до суду і, як 
наслідок, доказувати свою невинуватість. Юристи 
Енергоатома змусили ДФІ відновити «статус-кво» у 
цьому питанні.

А ось і ще один приклад  роботи ревізорів — спра-
ва №826/4518/14. За результатами оскарження од-
нієї з вимог ДФІ вдалося відстояти позицію компанії 
щодо незаконності вимоги про необхідність коригу-
вання в бухобліку та фінзвітності НАЕК витрат на суму 
більше 0,5 млрд грн. Тобто судом було підтверджено 
правильність ведення обліку у компанії та відкинуто 
необгрунтовані зазіхання на півмільярда гривень, які 
вкрай необхідні для реалізації інвестпроектів Енер-
гоатома, спрямованих на збільшення виробництва 
електроенергії та підвищення безпеки експлуатації 
АЕС України.

Але винахідливості контролюючих органів немає 
меж, за відсутності інших варіантів можна викорис-
тати навіть тему інвалідів. Так, завдяки роботі із за-
хисту прав та законних інтересів компанії Дирекцією 
з юридичних питань не допущено безпідставне стяг-
нення з Енергоатома 116 млн грн штрафних санкцій 
за порушення нормативів працевлаштування інвалі-
дів. У суді було доведено відсутность фактів таких по-
рушень. Крім того, з Енергоатома не були стягнені 5 
млн грн виконавчого збору на підставі встановлення 
судом незаконності дій державного виконавця щодо 
його стягнення. Також  внаслідок посилення роботи з 
органами Державної виконавчої служби України вда-
лося уникнути накладення арештів на майно та кошти 
компанії. 

Треба визнати, що не лише державні органі ви-
шукують привід для стягнення грошей з найбільшої 
енергокомпанії України. Традиційно цим намагають-
ся займатись і інші «партнери» Енергоатома. Так, у 
рамках справи №910/21617/13,  завдяки перекон-
ливості правової позиції Енергоатома у суді касацій-
ної інстанції, вдалося відмінити судове рішення про 
необгрунтоване стягнення з компанії на користь ДП 
«Фаворит-Плюс» 21 млн грн.

Протягом поточного року юристами компанії не 
допущено отримання на території Російської Федера-
ції судового наказу про стягнення з Енергоатома $27 
млн. Також було створено передумови для уникнення 
стягнення з компанії $12 млн штрафних санкцій. 

Усі вище перераховані судові рішення були ухва-
лені протягом поточного року. Але це — лише верхівка 
айсбергу, адже багато справ, у яких задіяні юристи 
Енергоатома, тягнуться роками. На жаль, доводиться 
констатувати, що кількість позовів до компанії та її зу-
стрічних звернень до судових органів навряд чи буде 
зменшуватись наступного року — надто вже багато 
охочих поправити власні справи за рахунок енерге-
тичного гіганта. Тому лишається побажати витримки 
юристам Енергоатома у боротьбі за інтереси 
атомної генерації. 

Наталія МУСЕВИЧ, виконавчий директор з юри
дичних питань та супроводу процедур закупівель  

Енергоатом, як магніт, притягує до себе фахівців 
з поділу грошей. Цей ланцюг складається як із контр-
олюючих органів, перед якими ставляться завдання 
за будь-яку ціну залатати дірки у бюджеті, так і з біз-
несменів на кшталт «купи-продай», обізнаних на наці-

ональних особливостях державних закупівель. Довершують цю піраміду 
народні обранці, які не розбираються у проблемі, але охоче підписують 
депутатські звернення з приводу погашення кредиторської заборгова-
ності Енергоатома. Звісно, «з питань, що виникають у процесі здійснен-
ня ними депутатської діяльності».

Але коли з позовом щодо стягнення з Енергоатома «дутих» астроно-
мічних цифр звертається державний фіскальний орган — ми розуміємо, 
з ким маємо справу і яким чином будувати захист. Інша ситуація, коли 
кожного року на початку січня ми вимушені очікувати початоку процесу 
банкрутства компанії за сумнівними боргами 10-15- річної давнини. 

При цьому Енергоатому доволі часто дорікають, що компанія не може 
впоратися зі своєю кредиторкою. Але при відсутності у тарифі і фінплані 
коштів на її погашення за період дії мораторію на примусове стягнення і 
банкрутство підприємств ПЕК, передбаченого Законом України «Про за-
ходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу» № 2711-ІV від 23.06.2005 р., а це 
останні 10 років, було погашено старих боргів на суму 466,78 млн грн 
(у тому числі 84,5 млн грн за ст. 7 ЗУ № 2711-ІV). За поточний рік 
було сплачено кредиторам понад 27 млн грн при тому, що неоплата 
ДП «Енергоринок» перед компанією за 11 місяців 2015 р. становить 
2 169,21 млн грн.

Інша проблема полягає у тому, що існує така заборгованість, пога-
шення якої буде злочином. Хоча вона і підтверджена рішеннями судів 
усіх інстанцій. На мою професійну думку — протизаконними рішеннями. 
Враховуючи те, що загально відомо у якому стані протягом багатьох років 
перебували судова та правоохоронна системи, до того часу, поки про-
цес запровадження реальних реформ в Україні не стане невідворотним 
і виключить можливість «іменем України» освячувати несправедливість, 
єдиним захисним механізмом, на жаль, є продовження дії мораторію на 
порушення справ про банкрутство, передбаченого ЗУ 2711-ІV, хоча його 
норми і містять певні неузгодженості із іншими актами законодавства.1 

1 В бухгалтерському обліку НАЕК «Енергоатом» рахувалась заборгова-
ність перед ЗАТ СП «Укрелектроват» у розмірі 2 546 761,14 грн, яка 
5.11.04 р. була списана у зв’язку із закінченням строку позовної дав-
ності. 4.11.08 р. Господарським судом м. Києва прийнято рішення про 
задоволення позову про стягнення з компанії на користь ЗАТ СП «Укре-
лектроват» 127 308 689,28 грн на підставі сфальсифікованого висновку 
експерта. Зазначене рішення залишено без змін апеляційною інстанці-
єю, Вищим господарським судом, заяви НАЕК «Енергоатом» про перегляд 
постанови ВГСУ були недопущені до їх перегляду Верховним судом Укра-
їни. За результатами розгляду скарги на дії судового експерта,  поданої 
до Міністерства юстиції України, прийнята рецензія Дніпропетровського 
науково-дослідного інституту судових експертиз, яка спростовує висно-
вки експерта.
За заявою НАЕК «Енергоатом» про вчинення злочину, поданої до Про-
куратури м.Києва, порушено кримінальне провадження, розслідуванням 
якого займається поліція Шевченківського району ГУ національної поліції 
в м.Києві. 
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ЯК ЕНЕРГОАТОМ ПЛАНУЄ 
СВОЄ МАЙБУТНЄ

Планування інвестиційної діяльності є найваж-
ливішим чинником успішної реалізації проектів у 
заплановані строки і в межах затвердженої ко-
шторисної вартості. З метою подальшого запрова-
дження комплексного інвестиційного планування 
у  2015 р. в  компанії затверджено п’ять інвести-
ційних програм, три з яких стосуються саме 2015 
р. — у сфері водопостачання і водовідведення, 
теплопостачання та виробництва електроенер-
гії на АЕС. Також погоджено з Міненерговугілля 
інвестпрограму на 2016 р. Є напрацювання і на 
майбутнє — з 2016 р. до 2020 р. компанія має 
стратегічний план  розвитку. 

Зараз в Енергоатомі на стадії реалізації та  під-
готовки до реалізації знаходиться низка інвести-
ційних проектів, серед найбільш капіталомістких 
та важливих для подальшої діяльності є 8 основних 
проектів загальною вартістю 68,8 млрд грн, на які 
компанією вже витрачено понад 10 млрд грн, з 
них  7,2 млрд грн — до 1.01.15 р. 

Зауважу, що до озвученої суми загальної вар-
тості проектів входять у тому числі і потужні капіта-
ломісткі проекти — будівництво ЦСВЯП та реаліза-
ція Енергетичного мосту «Україна – ЄС» , а також 
будівництво ще 4 гідроагрегатів Ташлицької ГАЕС 
тощо. Наразі більшість проектів знаходиться на 
стадіях коригування, проведення державної екс-
пертизи або перезатвердження, головним чином, 
у зв’язку з інфляційними процесами.

Інвестпроекти в активній фазі 
реалізації
В активній фазі — проекти реконструкції ВРП-

750 кВ РАЕС, ХАЕС та ЗАЕС для підключення лі-
ній ПЛ-750 кВ «Рівненська АЕС – ПС «Київська», 

Хмельницька АЕС – ПС «Київська» та «Запорізька 
АЕС – ПС «Каховська». Пуск першої лінії відбувся 
на День енергетика — 22.12.15 р. Друга запрацює 
наступного року. Реалізовував Енергоатом свою 
частину проекту, як відомо, за власні кошти. Нато-
мість, «Укренерго» для будівництва електромереж 
ще у 2011 р. отримало кредит ЄБРР. 

Нагадаю, про необхідність реалізації цього 
проекту, який дозволить вивільнити «замкнені» 
потужності трьох українських АЕС з обсягом вироб-
ництва, що дорівнює майже 2 блокам-мільйонни-
кам, йшлося ще на початку «нульових»…

Є зрушення і за іншим проектом, який  має 
вирішити проблему видачі потужності. Це — «Ре-
конструкція системи технічного водопостачан-
ня Ю УАЕС», для здійснення якого знадобиться 
3 роки. На сьогодні переглянутий проект вносить-
ся на розгляд і затвердження КМУ. Енергоатом до-
кладе усіх зусиль, аби отримати позитивну оцінку 
уряду. Водночас, поки що незрозуміло майбутнє 
іншого проекту, який вкрай потрібний для стабіль-
ної роботи енергосистеми — це «Завершення бу-
дівництва Ташлицької ГАЕС».

Єдиний на сьогодні інвестпроект, котрий реалі-
зується не лише за власні кошти, але й із залучен-
ням кредиту ЄБРР та Євратома, — це  «Комплек-
сна (зведена) програма підвищення безпеки АЕС 
України», заходи якої планується впровадити до 
2020 р. На реалізацію КзПБ загалом заплановано  
33,081 млрд грн. Це — 33% від загальної суми ка-
пітальних інвестицій на 5 років. 

Вселяє оптимізм реалізація іншого проекту 
капітального будівництва — комплексів з пере-
робки РАВ, які дозволять підготувати радіоактивні 
відходи, що  утворюються на АЕС, до передачі у 

Інвестиції — не завжди кредитування. Більше того, для 
Енергоатома випадків, коли інвестиційні проекти реалізовувалися 
за запозичені кошти – одиниці, причому стосуються вони 
виключно підвищення безпеки. Що ж до проектів з нового 
будівництва, то якими б привабливими з точки зору окупності, 
збільшення виробництва та  оптимізації використання наявних 
потужностей вони не були, віднайти на них фінансування в 
тарифі дозволяє собі далеко не кожний уряд. Саме тому, до 
інвестиційної програми включені проекти, доцільність яких для 
ОЕС України обговорювалася ще 10 років тому. 

Тетяна АМОСОВА,  
директор з інвести-
цій та перспективно-
го розвитку
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власність держави на довготривале зберігання та 
захоронення. 

Створення на Запорізькій, Рівненській, Хмель-
ницькій та Южно-Українській АЕС комплексів з 
переробки РАВ включено до заходів, визначених  
завданням другої  Загальнодержавної цільової 
екологічної програми поводження з РАВ. Зазна-
чу, що будівництво цих комплексів здійснюється 
як за рахунок власних коштів, так і за програмою 
міжнародного співробітництва з Єврокомісією 
(ТАСІS). Зараз із залученням міжнародної допомо-
ги завершується реалізація проектів із створення 
комплексів з переробки РАВ на РАЕС та ЗАЕС. Об-
ладнання, надане в рамках міжнародної допомо-
ги, розміщено в будівлях комплексів та прийнято 
в експлуатацію. 

Відтак, з 2017 р. Енергоатом може здійсню-
вати передачу кондиційованих РАВ до державних 
спеціалізованих підприємств комплексу «Вектор», 
при наявності введених в експлуатацію сховищ та 
затверджених критеріїв приймання на захоронен-
ня до сховищ РАВ АЕС.

На об’єкті «Учбово-тренувальний центр. Корпус 
«Г» Запорізької АЕС були виконані усі будівельні 
роботи для забезпечення можливості прийняття 
міжнародної технічної допомоги, що дозволило 
у жовтні 2015 р. успішно завершити міжнародну 
частину проекту «Створення Національного центру 
підготовки ремонтного і керівного персоналу» на 
базі ЗАЕС за рахунок допомоги Європейського Со-
юзу (деталі читайте на стор. 12).

Проблемні питання  
На жаль, девальвація гривні та інфляційні 

процеси призвели до необхідності термінового 
коригування кошторисної вартості інвестпроек-
тів. У 2015 р. були відкориговані практично усі 
інвестпроекти, які знаходяться на стадії реаліза-
ції або заплановані до виконання найближчим 
часом. Здійснено коригування проектів: рекон-
струкції ВРС-750 кВ РАЕС, ХАЕС та ЗАЕС; КПРАВ 
РАЕС, ЗАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС; реконструкції систе-
ми технічного водопостачання ЮУАЕС; комплексу 
споруд для заповнення і підживлення Ташлицько-
го водосховища ЮУАЕС; газового корпусу ЗАЕС; 
споруди обробки додаткової води (лінії зневод-
нення шламу та шламонакопичувача) РАЕС. Ви-
конано техніко-економічний аналіз підключення 
енергоблока №2 ХАЕС до «Бурштинського енер-
гоострова». Кілька проектів уже отримали пози-
тивні висновки державної експертизи, зокрема, 
відкориговано та затверджено проект «Струмінь-
спрямовуюча споруда (завіса) в акваторії Таш-
лицького водосховища». 

Основним проблемним питанням реалізації ін-
вестпроектів на сьогодні є включення НКРЕКП до 
тарифу компанії достатніх обсягів коштів. При по-

рівнянні структур витрат провідних світових ком-
паній і НАЕК «Енергоатом», бачимо, що в тарифі 
компанії інвестиційна складова замала. Світова 
практика — близько 40-60% на капітальні вкла-
дення в тарифі на виробництво електроенергії. У 
2015 р. обсяг капітальних вкладень в тарифі ком-
панії становив 11% від усіх її витрат, що вкрай не-
достатньо для сталого розвитку.

Ще однією проблемою реалізації інвестпро-
ектів компанії є тривале їх затвердження через 
повільне узгодження міністерствами та відом-
ствами, а також постійні зміни в нормативно-
правовій базі. Наприклад, постановою КМУ 
№665 від 26.08.15 р. внесено зміни до «Порядку 
затвердження проектів будівництва і проведення 
їх експертизи», затвердженого постановою КМУ 
№560 від 11.05.11 р., у тому числі встановлено 
тримісячний термін затвердження проектів від 
дати отримання звіту експертизи. Зважаючи, що 
проекти вартістю понад 400 млн грн затверджу-
ються на рівні КМУ, встигнути узгодити проекти 
в усіх центральних органах виконавчої влади та 
затвердити протягом 3 місяців практично немож-
ливо. Водночас подальші дії замовника при про-
строченні цього терміну нормативно-правовими 
документами не врегульовано (або повторне 
проведення експертизи (тобто повторні витрати 
державних коштів та часу) або інше, ніяк не ви-
значене за формою та змістом, узгодження з 
експертизою). З метою вирішення цієї проблеми 
компанія у жовтні 2015 р. звернулася до Мін-
регіону за роз’ясненнями,  але відповіді досі не 
отримано.

Плани-2016
В таких умовах запорукою успішної реалізації 

проектів є ефективна взаємодія усіх підрозділів 
Енергоатома на етапах планування, проектуван-
ня, забезпечення фінансуванням, здійснення за-
купівель та виконання будівельних робіт. Так, в 
результаті відповідальної співпраці підрозділів, 
в 2015 р. по ряду об’єктів оновлено проектно-
кошторисну документацію та досягнуто високого 
ступеня їх будівельної готовності. Це було врахо-
вано під час розробки інвестиційної програми 
компанії на 2016 р., яку наразі погоджено Міне-
нерговугілля та передано на розгляд до НКРЕКП. 
Програмою передбачено фінансування проектів 
та заходів в загальному обсязі 9,041 млрд грн 
(без ПДВ). 

Реалізація інвестпрограми забезпечить завер-
шення будівництвом та введення в експлуатацію 
у 2016 р. у т.ч. таких об’єктів:  на ЗАЕС — ВРП-
750 кВ, КПРАВ, УТЦ (корпус «Г»), газового корпусу; 
на РАЕС — ВРС-750 кВ, КПРАВ; на ХАЕС — ВРП-
750 кВ; на ЮУАЕС — струміньспрямовуючої 
споруди.
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— Олександре Володимировичу, що стоїть за 
таким поняттям, як єдина технічна політика ком
панії?

— Основною метою діяльності НАЕК «Енергоа-
том» є не тільки виробництво електроенергії, а й за-
безпечення безпечної експлуатації та підвищення 
ефективності роботи атомних електростанцій. Для 
цього, відповідно до положень Конвенції про ядер-
ну безпеку, компанія, як експлуатуюча організація, 
постійно здійснює заходи з підвищення безпеки, 
ефективності та модернізації діючих енергоблоків 
АЕС у  рамках відповідних програм.  Ці програми 
формуються з урахуванням  передового досвіду 
експлуатації вітчизняних та зарубіжних атомних 
станцій та з дотриманням принципів єдиної техніч-
ної політики.  

Це означає, що на всіх енергоблоках АЕС з од-
наковою реакторною установкою впроваджується 
однаковий набір заходів з підвищення безпеки та 
ефективності з урахуванням специфіки кожного 
енергоблока, а також уніфіковані технічні рішення, 
методики під час реалізації цих заходів на різних 
блоках.

Крім того, єдині підходи і вимоги застосовуються 
при експлуатації обладнання та систем, до порядку 
розроблення та узгодження виробничих документів 
(технічних рішень, вимог, умов тощо).

Формування єдиної технічної політики компанії 
базується на тому, що вона відповідає за радіацій-
ний захист та безпеку ядерних установок відповідно 
до законодавства, застосовує лише апробовані тех-
нічні рішення, якщо вони є ефективними та відпо-
відають проектним та нормативним вимогам.

Треба розуміти, що єдина технічна політика — це 
не просте копіювання однакових рішень, а, насам-
перед, творчий підхід, відбір кращого з варіантів, 
впровадження інновацій, цитуючи класика, — це 
Summa Technologiae.

— Які документи та проекти відображають 
ЄТП?  Які системні підходи застосовуються при 
напрацюванні рішень для її впровадження?

— Наразі компанія реалізує Комплексну (зведену) 
програму підвищення рівня безпеки енергоблоків 
АЕС, яка складається з окремих заходів на кожному 

енергоблоці. Перелік заходів є однаковим для всіх 
проектів реакторної установки: ВВЕР-1000/В-320, 
ВВЕР-1000/В-302, 338, ВВЕР-440/В-213. Кожний 
захід впроваджується на енергоблоках одного про-
екту, як правило,  за однією концепцією, облад-
нання, яке при цьому використовується, відповідає 
однаковим технічним вимогам (з урахуванням осо-
бливостей проекту енергоблока).

Аналогічний підхід застосовується при продо-
вженні строку експлуатації діючих енергоблоків 
АЕС. Ми готуємо енергоблоки №№1, 2 ЗАЕС та на-
ступні енергоблоки для продовження експлуатації у 
понадпроектний строк у той же спосіб, як підготу-
вали та продовжили вже строк експлуатації енерго-
блоків №№1, 2 РАЕС та №1 ЮУАЕС. 

З максимальним дотриманням єдиної технічної 
політики також реалізуються інші галузеві програ-

Єдина технічна політика Енергоатома — впровадження найкращого 
власного та зарубіжного досвіду експлуатації та модернізації 
енергоблоків АЕС з урахуванням особливостей кожного з них. Про 
особливості та принципи формування єдиної технічної політики 
компанії, її реалізації розповів перший віце-президент – технічний 
директор НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков.
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ми. Зокрема, це комплексна програма поводження 
з радіоактивними відходами, програми реконструк-
ції радіаційного контролю, управління старінням 
обладнання АЕС, забезпечення безпечної експлу-
атації захисної оболонки реакторних установок та 
інші.

Прикладом застосування єдиної технічної полі-
тики є створення на кожному майданчику АЕС вну-
трішніх та зовнішніх кризових центрів відповідно до 
вимог єдиного нормативного документа.

Взагалі, системний підхід в цілому відображений 
в нашій нормативній базі. Наприклад, норматив-
но-правовий акт про порядок здійснення модифі-
кацій чітко встановлює систему, яка впорядковує 
причини модифікацій важливого для безпеки об-
ладнання, обсяг обгрунтування безпеки таких мо-
дифікацій, склад  необхідних документів, порядок 
впровадження на пілотному енергоблоці, розпо-
всюдження (адаптація) на інші енергоблоки.

— За якими критеріями обираються інновацій
ні пропозиції для їх впровадження?

— Безумовним пріоритетом є безпека АЕС. Важ-
ливо, щоб інноваційна пропозиція дозволяла до-
сягти більш безпечним шляхом виробничих цілей 
АЕС. Якщо при цьому пропонується більш вигідний 
економічний шлях — це приємний бонус. 

Таким чином, пропозиція щодо впровадження 
розглядається, якщо в результаті очікується підви-
щення безпеки, ефективності та надійності роботи 
енергоблоків АЕС, збільшення обсягів виробництва 
електроенергії (у т.ч. за рахунок продовження тер-
міну експлуатації енергоблоків), оптимізація витрат 
при поводженні з ядерним паливом та інше.

Після цього аналізується економічна доцільність 
впровадження інноваційних пропозицій.

— Які технічні рішення були впроваджені про
тягом останнього часу? 

— Прикладом успішного впровадження є реа-
лізація комплексу заходів, направлених на продо-
вження терміну експлуатації енергоблоків першого 
і другого Рівненської та Южно-Української АЕС. В 
результаті цієї роботи терміни експлуатації  енерго-
блоків продовжені відповідно на 20 та на 10 років. 
Наразі виконується комплекс заходів для продо-
вження терміну експлуатації наступних за планом 
енергоблоків. Зазначу, що при цьому було проана-
лізовано та враховано  не тільки вітчизняний, але й 
міжнародний досвід.

Іншим прикладом є реалізація «постфукусім-
ських» заходів на блоці №1 ЮУАЕС. Наразі цей до-
свід поширюється на інші енергоблоки АЕС. Комп-
лекс «постфукусімських» заходів було сформовано 
на підставі результатів позачергової цільової пере-
оцінки безпеки українських АЕС з урахуванням ава-
рії на АЕС «Фукусіма-1», так званих «стрес-тестів».

Важливим елементом технічної політики є також 
уніфікація експлуатаційної документації. За остан-
ній час розроблено: Типовий технологічний регла-
мент безпечної експлуатації енергоблока, Типовий 
регламент перевірок, випробувань систем, важли-
вих для безпеки для ВВЕР-1000, Типові програми 
ядерно-небезпечних робіт тощо, на основі яких роз-
робляються аналогічні експлуатаційні документи 
для кожного енергоблока. Розроблено 124 типові 
програми продовження строку експлуатації важли-
вого для безпеки обладнання.

Крім того, за результатами аналізу порушень в 
роботі конкретного енергоблока приймається рі-
шення щодо впровадження корегуючих заходів на 
всіх енергоблоках АЕС. За 2014 р. розроблено та 
виконано близько 200 таких заходів. Наприклад, 
впроваджується позитивна практика ЮУАЕС стосов-
но організації двохступеневого захисту від замикан-
ня ланцюгів збудження генератора;  розроблені та 
впроваджені додаткові заходи стосовно експлуатації 
електродвигунів головного циркуляційного насосу в 
умовах низьких температур охолоджуючої води.

— Що планується ще зробити для оптимізації 
процесів ЄТП?

— Кожна АЕС та дирекція компанії протягом 
2007-2014 рр. отримали сертифікати відповідності 
системи управління вимогам державних стандартів 
України ДСТУ ISO 9001 та 14001. Ці сертифікати 
були надані незалежним органом з сертифікації 
в галузі якості та безпеки TUV NORD. Напередодні 
дня енергетика завершився наглядовий аудит для 
всіх майданчиків АЕС та дирекції, який проведено 
незалежним міжнародним органом з сертифікації  
систем управління якістю.

Необхідно також вирішити питання оцінки відпо-
відності тих елементів АЕС, які потребують модерні-
зації чи  ремонту, виробники яких нині або припи-
нили існування, або були трансформовані.

Інший напрямок — стандартизувати технічні ви-
моги та умови постачання, що значно полегшить 
проведення закупівлі товарів, робіт та послуг та за-
безпечить значну економію коштів.

Крім того, необхідно продовжувати діяльність 
щодо стандартизації виробничої документації.

Також потребує удосконалення система науко-
во-технічної та інженерної підтримки АЕС в компа-
нії, яка створена в тому числі для впровадження 
єдиної технічної політики. 

Крім вітчизняних фахівців, вирішувати ці за-
дачі допомагають закордонні партнери, зокрема, 
Енергоатом співпрацює та обмінюється досвідом з 
відомими міжнародними організаціями та підпри-
ємствами — МАГАТЕ, ВАО АЕС, ЕDF, Westinghouse, 
AREVA, Інститутом ядерних досліджень Ржеж (Чехія), 
у яких є чому навчитися і використовувати їх 
досвід у подальшому.
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СИСТЕМУ ПОТРІБНО 
ЗМІНЮВАТИ

В Україні ця діяльність здійснювалась в рамках 
програм з підвищення безпеки, які переглядались 
в процесі їх реалізації з урахуванням набутого 
досвіду виконання, вдосконалення інструментів 
оцінки безпеки, досягнутого рівня науки та техні-
ки, міжнародних рекомендацій та досвіду експлу-
атації.

З кінця 1980-х до початку 2000-х років діяло 
декілька поколінь таких програм. По завершенні у 
2010 р. дії  «Концепції підвищення безпеки діючих 
енергоблоків атомних станцій» спільним наказом 
Мінпаливенерго та Держатомрегулювання введе-
на в дію Комплексна (зведена) програма підви-
щення безпеки енергоблоків АЕС України (далі – 
КзПБ). До КзПБ увійшли:

- заходи з попередніх програм, що залишились 
актуальними, але не були завершені хоча б на од-
ному з енергоблоків;

- заходи з приведення енергоблоків до вимог 
нових норм та правил, що вийшли останнім часом;

- заходи, що були рекомендовані міжнарод-
ними експертами (у т.ч. по проекту Україна-ЄС-
МАГАТЕ по оцінці відповідності проектів вітчизня-
них  АЕС вимогам документу МАГАТЕ NS-R-1);

- заходи за результатами розроблених в рам-
ках попередніх програм звітів з аналізу безпеки;

- заходи по заміні застарілого обладнання, що 
важливе для безпеки, але  вичерпало свій ресурс.

Після подій на АЕС «Фукусіма» за рішенням 
РНБО статус КзПБ було підвищено до урядового 
— програма була затверджена розпорядженням 
КМУ №1270 від 7.12.11 р. зі строком впрова-
дження до 2017 р. включно (постановою КМУ № 
776 від 30.09.15 р. термін дії КзПБ продовжено 
до 2020 р.).

Під час погодження КзПБ була суттєво допо-
внена додатковими заходами. Вперше програма 
такого рівня була погоджена з Держпожбезпеки 
України — це призвело до того, що до програми 

була включена безпрецедентна кількість заходів, 
що направлені на підвищення пожежної безпеки. 
Також, згодом, на вимогу Держатомрегулювання 
були додані заходи за результатами додаткової 
цільової переоцінки безпеки («стрес-тестів»). Вза-
галі, перелік заходів КзПБ — це «живий» документ, 
який коригується в процесі реалізації за узгоджен-
ням з Міненерговугілля, Держатомрегулювання та 
Держпожбезпеки.

Фінансування Програми здійснюється за раху-
нок власних коштів НАЕК «Енергоатом», а, почина-
ючи з 2015 р., також за рахунок кредитних коштів 
ЄБРР/Євратом.  

Перші оцінки (у 2011 р.) вартісних показників 
КзПБ були на рівні 20 млрд грн (з ПДВ). Але, во-
чевидь, вартість Програми потребує перегляду з 
врахуванням інфляційних показників, падіння кур-
су національної валюти, додаткових заходів тощо.

Енергоатом організував наступну роботу з 
реалізації КзПБ: випущено організаційно-розпо-
рядчі документи, забезпечено планування, фінан-
сування, ведеться постійний моніторинг стану її 
реалізації, організовано подання звітності щодо 
виконання кожного заходу програми (щомісячно, 
щоквартально, щорічно), розроблена та ведеться 
база даних щодо стану виконання заходів. Про-
водяться регулярні селекторні та  виїзні наради зі  
всіма  залученими до реалізації підрозділами.

Всього загальний перелік заходів КзПБ містить 
1265 заходів (мається на увазі кількість заходів 
помножена на кількість енергоблоків, для яких 
вони заплановані).

Навіть поверхневий аналіз динаміки виконан-
ня заходів свідчить, що для реалізації усіх заходів 
в заплановані терміни необхідно у період 2016 
- 2020 рр. виконувати у середньому 130 заходів 
на рік, що перевищує максимально досягнутий ре-
зультат 2013 р. (83) на 57%. Для того, щоб розі-
братись, чи можливо це взагалі, та які коригуючі 

Згідно з  положеннями Віденської конвенції з ядерної безпеки 
(ратифікована Україною в 1997 р.) протягом всього життєвого 
циклу ядерних установок необхідно здійснювати оцінку та 
переоцінку їх безпеки, і, відповідно, провадити діяльність з 
підвищення безпеки. Законом України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» встановлено, що підвищення 
безпеки є пріоритетним обов’язком експлуатуючої організації. 

Сергій ТАРАКАНОВ,  
Заступник директо-
ра Дирекції з продо-
вження експлуатації
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дії можливо здійснити на рівні керівництва компа-
нії (чи галузі), необхідно виявити чинники, що об-
межують спроможність Енергоатома впроваджува-
ти заходи з модернізації та підвищення безпеки. 

Основними стримуючими факторами є недо-
статність фінансових ресурсів, недосконалість 
системи державних закупівель, а також технічна 
складність деяких питань у сукупності з недостат-
ньою науково-технічною підтримкою галузі.

Фінансові ресурси
На жаль, система тарифоутворення в електро-

енергетиці України не сприяє повному виконанню 
Енергоатомом своїх зобов’язань відповідно до ст. 
33 Закону України «Про використання ядерної 
енергії та радіаційну безпеку» —  включати у со-
бівартість виробництва електроенергії затрати 
на виконання програм з підвищення безпеки. 
Регулюючий орган встановлює тариф виходячи зі 
своїх власних пріоритетів та виконує здебільшого 
політичну сервільну функцію — стримує зростання 
тарифів на електроенергію для споживачів. Звіс-
но, при цьому не завжди враховуються інтереси 
Енергоатома, і кожний рік захист статей тарифу 
(в т.ч. на підвищення безпеки) перетворюється 
на справжній «трилер», зазвичай, не зі щасливим 
кінцем. Наразі проводиться реформування рин-
ку електроенергії, підготовлені та знаходяться на 
різній стадії погоджень та обговорень декілька 
проектів законів. Важливо, щоб був прийнятий 
та почав діяти саме такий механізм, який би до-
зволив експлуатуючій організації забезпечувати 
необхідними фінансовими ресурсами усі потреби 
АЕС, та в першу чергу ті, що пов’язані із забезпе-
ченням безпеки. 

Недосконалість системи 
державних закупівель
Це загальнодержавна проблема. Існуюче за-

конодавство із закупівель захищає кого завгодно, 
але тільки не замовника.  Як наслідок — навіть 
маючи достатньо грошей на реалізацію проекта, 
держпідприємства стають заручниками недобро-
совісних учасників торгів, які мають змогу нескін-
ченно  затягувати прийняття рішення по торгах 
шляхом надання запитів та оскаржень. В умовах, 
коли чекати від держави якогось суттєвого поліп-
шення законодавства безперспективно, необхідно 
«вишукувати внутрішні резерви» та покращувати 
систему закупівель і всередині компанії. Напри-
клад, відповідні закупівельні підрозділи як в Ди-
рекції, так і на АЕС доцільно підпорядкувати керів-
никам технічних служб (як це зроблено в Électricité 
de France). Але це вже тема окремої статті.

Технічні складності 
Деякі із заходів з підвищення безпеки носять 

досить складний інженерний характер. Є достат-
ньо прикладів, коли первісно сформульовані цілі 
заходу та шляхи їх досягнення в процесі проек-
тних опрацювань кардинально змінювались. 
При цьому змінювались і терміни впровадження. 
Один із основних принципів проведення модифі-
кацій — будь-яка модифікація не має зменшувати 
рівень безпеки (п.1.12 НП 306.2.106-2005). Тому 
пріоритетом є якісна підготовка та впровадження 
модифікацій. Суха статистика «план/факт» за під-
сумками року не відображає реального стану та 
докладених зусиль.  Для деяких складних заходів, 
як-то впровадження автоматичного алгоритму 
керування течію теплоносія з першого до друго-
го контуру, розробка відповідних обґрунтувань та 
їх валідація зайняла  більше 5 років. При цьому 
до реалізації цього заходу залучались всі про-
відні вітчизняні організації інженерно-технічної 
підтримки. Взагалі, система науково-технічної 
підтримки галузі  потребує негайного та рішучого 
підсилення. Створені для цього підрозділи ком-
панії повинні стати лідерами в цьому напрямку, 
оскільки так склалося, що розраховувати зовні 
практично нема на кого. Необхідно  перейти 
до практичного втілення рекомендацій МАГАТЕ 
(INSAG-19) та робочої групи CORDEL (Всесвітня 
ядерна асоціація) щодо створення всередині екс-
плуатуючої організації «проектного відомства» 
(Design Authority). На базі цього єдиного підроз-
ділу можливо вибудувати ефективну систему на-
уково-технічної підтримки АЕС, яка в тому числі 
буде сприяти більш якісному та швидкому 
вирішенню проблем безпеки.

З початку реалізації Програми її 
профінансовано на суму 7,24 млрд 
грн, у т.ч. за період  1.01. - 20.11.15 р. — 
на суму 1,91 млрд грн

Динаміка виконання заходів КзПБ
Всього Виконано до 2011 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. (план) План 2016 – 2020 рр.

1265 324 33 43 85 49 83 648
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ПАМС — ДЛЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ 
ТА В МИРНИХ УМОВАХ

В ситуації з повним знеструмленням АЕС, з 
незапуском резервних дизельних електростан-
цій (так званий «blackout») оператор реактор-
ної установки залишається «сліпим» та не може 
контролювати жоден параметр безпеки РУ. Тому 
було вирішено в рамках Комплексної (зведеної) 
програми підвищення безпеки створювати «з 
нуля» ПАМС яка буде забезпечувати інформацій-
ну підтримку управління запроектними аваріями 
та зберігати працездатність навіть в умовах са-
мих важких ушкоджень РУ. 

Відомо, що в проекті РУ ВВЕР розглядається 
ймовірність виникнення аварій різного типу. 
Умовно їх можна поділити на:

- проектні аварії, для яких проектом РУ пе-
редбачені початкові події та кінцевій стан РУ, а 
також передбачені системи безпеки (включа-
ючи контрольно-вимірювальні прилади (КВП)), 
які призначені для контролю за ходом аварії та 
управління нею;

- запроектні аварії, які не передбачені про-
ектом, тобто які викликані початковими подіями, 
що не враховуються для проектних аварій, або 
такі, що супроводжуються додатковими в порів-
нянні з проектними аваріями відмовами систем 
безпеки або помилками персоналу.

Запроектні аварії, у свою чергу, можна роз-
поділити на ЗПА без перевищення максималь-
ної проектної межі пошкодження ТВЕЛ та важкі 
аварії, які розподіляються на важкі аварії у 
внутрикорпусній стадії (коли ядерне паливо вже 
плавиться, але ще знаходиться в корпусі реакто-
ра) та важкі аварії у позакорпусній стадії (коли 
розплав ядерного палива та матеріалів активної 
зони, так званий «коріум», проплавив корпус 
реактора та знаходиться за його межами). Так, 
дослідники Аргоннської Національної лабора-
торії (США) експериментально визначили, що 
швидкість проплавлення бетону будівельних кон-
струкцій складатиме приблизно 30 см/годину. 
При цьому спроби охолодження коріума водою 
позитивного ефекту вже не дадуть. На малюнку 

схематично відображені можливі типи аварій РУ 
ВВЕР.

Враховуючи те, що ПАМС розроблялася та 
впроваджувалася вперше на пострадянському 
просторі, спиратися на досвід колег по ВВЕР 
було неможливо. Тому роботу розпочали з ви-
значення діапазону аварій, в умовах яких систе-
ма повинна зберігати працездатність. 

Для проектних аварій проектом РУ перед-
бачені проектні контрольно-вимірювальні при-
лади, які зберігають працездатність в умовах 
навколишнього середовища, що виникає в гер-
мооболонці (ГО) при максимальній проектній 
аварії (МПА). Таким чином, для забезпечення 
моніторингу за станом РУ при МПА достатньо 
забезпечити електричним живленням відповідні 
засоби КВП.

Для запроектних важких аварій проектом не 
передбачені КВП, тому необхідно було впровади-
ти відповідні аварійні КВП (АКВП). 

Наступним етапом необхідно було визначи-
ти параметри навколишнього середовища, які 
будуть виникати в ГО на різних стадіях аварії. 
Оскільки параметри МПА визначені в проекті 
РУ, то проблема полягала тільки у визначенні 
параметрів середовища в ГО при запроектних 
аваріях (ЗПА). Для визначення цих параметрів 
були залучені наукові організації, які проаналі-
зували світовий досвід, врахували рекомендації 
МАГАТЕ, вивчили наявні розрахунки протікання 
аварійних процесів за різними сценаріями та 
сформували узагальнені параметри навколиш-

Система аварійного та післяаварійного моніторингу (ПАМС) 
почала впроваджуватися в світі, у тому чи іншому вигляді, в 
2000-х роках, але потужним поштовхом, який довів важливість 
та абсолютну необхідність цієї системи, стала аварія на АЕС 
«Фукусіма».  Усьому світу стало зрозуміло, що запроектна аварія 
— це не міф.

Тарас ТКАЧ,  
начальник відділу 
АСУ ТП та радіацій-
ного контролю

Аварії РУ ВВЕР
Проектна 

аварія (МПА) Запроектна аварія

ЗПА без пере-
вищення макс. 
проектної межі 
пошкодження 

твел

Внутри-
корпусна

Поза-
корпусна

Важка аварія
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нього середовища, що виникають в ГО енерго-
блока ВВЕР-1000 при максимальних проектних 
та запроектних аваріях.

Останнім етапом в процесі розробки ПАМС 
необхідно було визначити перелік параметрів, 
контроль за якими забезпечить якісний мо-
ніторинг стану РУ та можливість ефективного 
управління аварією. З одного боку, задача ви-
глядала досить простою: існують стратегії КУВА 
(керівництво з управління важкими аваріями), 
для реалізації яких необхідно забезпечити пред-
ставлення досить великого переліку контролює-
мих параметрів. Необхідно просто забезпечити 
оператора необхідними засобами вимірювань. 
Але насправді тут існують декілька проблем:
1. Як видно з таблиці 1, при ЗПА в ГО виникають 

дуже жорсткі умови навколишнього середови-
ща. Для таких умов дуже складно (а часом і не-
можливо) підібрати відповідне обладнання.

2. Найімовірнішою початковою подією, яка при-
водить до ЗПА є повне знеструмлення енер-
гоблока. Встановлений час існування ЗПА 

становить 72 години. Для забезпечення га-
рантованого електричного живлення протягом 
цього часу необхідно розробити автономну 
систему живлення ПАМС, звести до мінімуму 
перелік АКВП та забезпечити застосування в 
ПАМС тільки технічних засобів та технологій ви-
мірювання, які забезпечують мінімальне енер-
госпоживання.

3. В проекті РУ не передбачалось розміщення до-
даткових КВП, тому необхідно передбачити ще 
й засоби для монтажу відповідних АКВП на тех-
нологічному обладнанні.

Концептуальний підхід 
Незважаючи на вказані проблеми, необхід-

ний перелік АКВП для ПАМС було сформовано 
та формалізовано в розробленому Дирекцією 
НАЕК «Енергоатом» концептуальному технічному 
рішенні по впровадженню АКВП для ПАМС ВВЕР-
1000. 

В документі, крім того, було визначено діа-
пазон аварій, для яких передбачається ПАМС, 
параметри навколишнього середовища в ГО 
для режимів МПА та ЗПА (табл. 2), а також ви-
значено «пілотними» енергоблоки №1 ЗАЕС для 
проекту РУ В-320 та №1 ЮУАЕС для РУ проекту 
В-302/338. Технічне рішення в 2013 р. було по-
годжено Держатомрегулювання України, що до-
зволило експлуатуючій організації перейти без-
посередньо до етапу впровадження системи.

Оскільки концептуальним технічним рішен-
ням передбачалось двоетапне впровадження 
ПАМС на пілотних енергоблоках, то на першому 
етапі було впроваджено обладнання програм-
но-технічного комплексу ПАМС. Це так званий 
верхній рівень ПАМС, який призначений для 
забезпечення електричним живленням АКВП, 
отримання від них сигналів про стан обладнання 
РУ та передачі сигналів як безпосередньо опе-
ратору та в кризові підрозділи для прийняття 
оперативних рішень, так і в систему зберігання 
інформації в умовах проектних та запроектних 
аварій («чорний ящик») для забезпечення архі-
вування інформації для її подальшого аналізу. 
ПТК ПАМС за рахунок вбудованих елементів жив-
лення та підключення до акумуляторних батарей 
агрегату безперервного живлення енергоблока 
забезпечує працездатність ПАМС на протязі не 
менше 8 годин (подальше електроживлення буде 
забезпечуватись від стаціонарних та мобільних 
дизельних генераторів).

На енергоблоці №1 ЮУАЕС верхній рівень 
ПАМС виготовив та поставив український ви-
робник ТОВ «Вестрон» (м. Харків), на енерго-
блоці №1 ЗАЕС — ПрАТ «СНВО «Імпульс» (м. 
Сєверодонецьк). При цьому архітектура комп-
лексів для «серійних» РУ В-320 та РУ «малої 

Таблиця 1. Значення параметрів навколишнього 
середовища в ГО при аваріях

Параметри навколишнього середовища
Значення параметра
МПА ЗПА

Температура, °С до 150 до 250
Абсолютний тиск, МПа до 0,540 до 1.05
Відносна вологість, % парогазова суміш

Потужність поглиненої дози випромінення, Гр/год до 1x103 до 2x104

Тривалість режиму, год до 10 до 72
Післяаварійна температура, °С  20 – 60

Післяаварійний тиск, МПа 0,054 – 0,130
Тривалість післяаварійного режиму, діб 30

Таблиця 2. Перелік параметрів, які необхідно 
контролювати при аварії (МПА/ЗПА)

Параметри Діапазон  
вимірювання Кваліфікація

Температура на виході ТВЗ, °С 0 - 1260
МПАРівень теплоносія в корпусі реактора, як мінімум 

індикація не менше ніж 3 точки

Тиск над активною зоною, кгс/см2 0 - 250

ВА

Температура в ГО, °С 0 - 300
Температура днища корпусу реактора, °С 0 - 1000
Концентрація водню, кисню та пари в ГО, % *
Потужність дози гамма-випромінення в ГО, Гр/год 10-4 - 105

Тиск в ГО, кгс/см2 0 - 10
Температура в БВ, °С 0 - 300
Рівень в БВ, м 0 - 16
Рівень води в приямках ГО, м
– А201, А202, А203 (В-302/338)
– ГА201/1,2,3 (В-320)

0-2
0-7

* діапазон вимірювання концентрації водню - 0-30%, кисню - 0-25%, пари - 30-100% 
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серії» В-302/338 дещо різниться. Так, на РУ 
В-320 прийнято рішення робити систему двока-
нальною з двома комплектами АКВП та двома 
дубльованими комплектами для прийому сиг-
налів, які розташовані в оббудові реакторного 
відділення та штатно отримують електроживлен-
ня від різних каналів агрегату безперебійного 
живлення. 

Енергоблоки «малої» серії, на жаль, не мають 
оббудови реакторного відділення. Аналогічним 
рішенням мало б бути встановлення двох комп-
лектів ПАМС в турбінному відділенні, але, врахо-
вуючи значну імовірність відмови за загальною 
причиною (розташований поруч деаератор з 
величезною кількістю води, слабка сейсмостій-
кість тощо), було прийняте рішення про створен-
ня трьохканального ПАМС з трьома комплектами 
АКВП та монтажем обладнання для прийому та 
обробки інформації в приміщеннях керуючих 
систем безпеки, які розташовані в окремій від 
турбінного відділення сейсмостійкій будівлі вуз-
ла бору.

Другим етапом реалізації ПАМС є впрова-
дження АКВП. Якщо верхній рівень ПАМС по 
суті є трохи адаптованим, але типовим про-
грамно-технічним комплексом, які і «Вестрон», 
і «Імпульс» виготовили у великій кількості, то 
АКВП ПАМС є унікальними технічними засо-
бами, які були відсутні на світовому ринку, але 
розроблялись виробниками обладнання разом 
з вимогами до АКВП. Незважаючи на серйозні 
побоювання, що виробники 
не встигнуть розробити, ви-
готовити, ліцензувати облад-
нання, станом на сьогодні 
відповідне обладнання АКВП 
розроблено, проведені тен-
дерні процедури, більшість 
обладнання вже поставлено 
на склади АЕС, частина вже 
навіть змонтована та прохо-
дить дослідну експлуатацію.

Що впроваджено
Так, на енергоблоці №1 

ЮУАЕС впроваджено уні-
кальну систему вимірювання 
рівня в басейні витримки від-
працьованого ядерного пали-
ва та приямках ГО «UNITEK-
АЕС» виробництва ТОВ 
«АМІКО-Комплект» (м. Ми-
колаїв). Система забезпечує 
вимірювання рівня рефлек-
тометричним методом (метод 
заснований на явищі відбиття 
радіочастотного сигналу від 

поверхні розділу середовищ при поширенні в 
фідері, зануреному в рідину) в діапазоні від 0 
до 16 метрів з похибкою до 4 см та незалежно 
від стану та густини рідини в басейні витримки. 
Аналогічні комплекси від цього ж виробника за-
куплені та будуть змонтовані у найближчий ППР 
на енергоблоці № 2 ЮУАЕС та енергоблоках № 
1, 2 ЗАЕС.

Крім того, на енергоблоці №1 ЗАЕС впрова-
джена система контролю рівня теплоносія в кор-
пусі реактора (СКРТ). Система надає оператору 
реакторної установки інформацію про наявність 
теплоносія в реакторі на найбільш критичних 
позначках по висоті корпуса: під кришкою реак-
тора, на рівні верху «гарячої» нитки петлі та на 
рівні низу «холодної» нитки петлі. За цією інфор-
мацію оператор може робити висновок не тільки 
про наявність або відсутність теплоносія на тому 
чи іншому рівні, але й про утворення «газового 
пузира», про можливість чи неможливість при-
родньої циркуляції, про оголення ядерного па-

ПАМС — ключовий інструмент 
забезпечення безпеки при управлінні 
аварією
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лива тощо.
Трохи іншим, але не менш ефективним та ре-

зультативним шляхом пішла ЮУАЕС, вирішивши 
не використовувати старий перевірений метод 
дискретної індикації, а розробила унікальний 
метод саме вимірювання рівня теплоносія, який 
дає оператору можливість бачити реальний рі-
вень теплоносія з достатньою точністю, а не 
індикацію його наявності в трьох точках. Запро-
понований п’єзометричний метод вимірювання 
рівня в реакторі не має жодних аналогів в світі, 
тому цей метод був сприйнятий Дирекцією не 
надто оптимістично, але завдяки наполегливості 
та послідовності, крок за кроком, фахівцям ЮУ-
АЕС вдалося переконати усіх, у тому числі і ДНТЦ 
ЯРБ та ДІЯРУ, що цей метод працює, що він за-
безпечує навіть кращу, ніж інші методи, точність, 
надійність та швидкодію.

Виготовило це обладнання українське під-
приємство «ППА Славутич». Зважаючи на велику 
важливість для безпеки цього обладнання, на 
всіх етапах виробництва воно комісійно випро-
бовувалось за участю фахівців Дирекції Енерго-
атома та Держатомрегулювання: спочатку про-
сто як метод вимірювання, на скляному стенді, 
на якому було наочно видно усі процеси. Потім 
на багатофакторному стенді при температурі та 
тиску, аналогічним тим, що виникають в реакторі 
під час аварії. За результатами цих випробувань 
обладнання було відвантажено ЮУАЕС. Але і це 
ще не все. Скориставшись відсутністю ядерного 
палива в реакторі енергоблока №2 ЮУАЕС, що 
давало можливість реально змінювати рівень 
теплоносія в реакторі у великому діапазоні, не-
щодавно на енергоблоці №2 були проведені на-
турні випробування п’єзометричної підсистеми 
СКРТ. Відповідно до погодженого ДІЯРУ концеп-
туального технічного рішення, у найближчий ППР 
система буде змонтована та введена у дослідну 
експлуатацію на енергоблоці №1 ЮУАЕС. 

Використання ПАМС в «мир-
них» умовах
Зважаючи на те, що обладнання ПАМС впро-

ваджується для забезпечення інформацією під 

час та після аварії, здавалося б, відчути ефект 
від його впровадження при нормальній експлу-
атації неможливо. Але за рахунок того, що при 
впровадженні ПАМС використовувались додат-
кові вимірювання, розширювались існуючі діа-
пазони вимірювань, збільшувалась точність вна-
слідок використання найсучасніших технологій 
та досягнень науки, вдалося досягти відчутного 
ефекту від використання ПАМС і при нормальній 
експлуатації.

Наприклад, проектна система вимірювання 
рівня в басейні витримки відпрацьованого ядер-
ного палива має велику кількість недоліків: залеж-
ність показань датчиків від температури та густини 
рідини в басейні витримки (що значно зменшує 
точність вимірювання і потребує додаткових за-
ходів для її підвищення за рахунок математичної 
обробки результатів вимірювання), обмежений 
діапазон вимірювання датчиків тощо. Впровадже-
ний на ЮУАЕС комплекс для вимірювання рівня в 
басейні витримки для ПАМС за рахунок принципо-
во іншого методу вимірювання не має зазначених 
вище недоліків та забезпечує не тільки значно 
кращу точність, але й повний діапазон вимірюван-
ня від дна до верху басейну витримки. Завдяки 
цьому, комплекс одразу ж здобув схвальні відгуки 
від експлуатаційного персоналу АЕС.

Ще один позитивний ефект від впроваджен-
ня ПАМС для умов нормальної експлуатації — це 
система контролю рівня теплоносія в корпусі 
реактора. До впровадження цієї системи було 
фактично неможливо дистанційно контролювати 
рівень теплоносія при заповненні вже зібраного 
реактора. Інженер управління реактором (ПІУР) 
заповнював реактор майже наосліп, керуючись 
візуальними спостереженнями оператора реак-
торного відділення, який знаходився на кришці 
реактора та спостерігав за рівнем теплоносія 
через отвір від знятих датчиків СУЗ. При цьому 
процес був достатньо довгим, вимагав участі, 
як мінімум, двох операторів, а сам оператор, 
який знаходився на кришці реактора, отримував 
необов’язкові додаткові дозові навантаження. 

Впроваджена вже сьогодні на енергоблоці №1 
ЗАЕС система СКРТ дозволяє значно прискорити 
процес заповнення реактора та уникнути додат-
кових дозових навантажень за рахунок того, що 
система передбачає контроль рівня у тому числі 
і на рівні кришки реактора, що, в свою чергу, до-
зволяє ПІУР мати додаткові засоби контролю та 
заповнювати реактор без допомоги оператора, 
користуючись показами СКРТ. 

Але звичайно, все ж таки система ПАМС є сис-
темою аварійною. Системою, яка, хотілося б ві-
рити, ніколи не знадобиться для ліквідації аварії. 
Тим не менш, ми можемо бути впевнені, що 
вона виконає усі покладені на неї функції.

Відчутного ефекту від використання 
ПАМС вдалося досягти і при 
нормальній експлуатації
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НЕ СПОВІЛЬНЮВАТИ РУХ

Завершення комплексу з пе-
реробки РАВ
За узгодженими планами РАЕС має ввести в 

експлуатацію комплекс з переробки радіоактив-
них відходів, який є спільним проектом з Євро-
комісією, що  виведе станцію на сучасний рівень 
поводження з РАВ. Наразі повністю змонтовано 
та випробувано обладнання установок вилучення, 
сортування і фрагментації, суперпресування та 
системи вимірювання активності. На черзі — про-
ведення випробування установки цементування 
виробництва компанії «Енвітек» (м.Київ) та дооб-
ладнання комплексу вітчизняними установками 
дезактивації, очистки радіоактивного масла.

Протягом 2016 р. планується завершити по-
вний обсяг робіт в будівлі, в якій розміщується об-
ладнання, підключення технологічних систем тощо 
з метою введення комплексу з переробки РАВ у 
дослідну експлуатацію. 

Продовження терміну експлуа-
тації блоків
Виконання Комплексної зведеної програми 

підвищення безпеки енергоблоків діючих АЕС 
України за результатами вивчення аварії на АЕС 
«Фукусіма» (Японія) спрямовано на підвищення 
безпеки енергоблоків РАЕС. Реалізація заходів з 
підвищення безпеки дає усі підстави для продо-
вження термінів експлуатації енергоблоків, які 
спливають. «Енергетичною стратегією України на 
період до 2030 р.» продовження терміну експлу-
атації діючих енергоблоків АЕС визначається од-
нією з необхідних умов досягнення задекларова-
них у ній цілей.

Реалізація цієї умови дозволяє забезпечити 
енергетичну незалежність нашої держави, осо-
бливо в часи ненадійного забезпечення енер-
гобалансу з боку інших вітчизняних виробників 
електроенергії, і підтримати енерговиробництво 
до моменту введення нових потужностей. Це до-
зволить накопичити необхідні кошти на виведення 
з експлуатації діючих енергоблоків без істотного 
збільшення навантаження на споживача.

РАЕС уже має практичний досвід з продовження 

термінів експлуатації енергоблоків №№1, 2. Нара-
зі нашим пріоритетним завданням є продовження 
терміну експлуатації енергоблока №3, проектний 
термін якого завершується у грудні 2017 р. Робо-
ти з ПТЕ розпочато у 2010 р., на даний час вони 
перебувають в активній фазі. Виконано оцінку тех-
нічного стану басейну витримки і перевантаження 
ядерного палива, здійснено дослідження верхньої 
плити стелажу зберігання відпрацьованого ядер-
ного палива. Виконується комплекс робіт із сей-
смічної кваліфікації обладнання. У 2016 р. під час 
подовженого планово-попереджувального ремон-
ту енергоблока №3 планується виконати великий 
обсяг реконструкційних робіт систем автоматики 
та регулювання.

Ми у відкритому режимі, реалізовуючи права 
громадян та їх об’єднань на участь у розгляді 
питань і прийнятті рішень, пов’язаних з викорис-
танням ядерної енергії, виходячи з принципів 
відкритості та доступності інформації про свою 
діяльність маємо провести громадські обгово-
рення та слухання щодо розгляду матеріалів з 
обгрунтування безпеки продовження терміну 
експлуатації енергоблока №3 РАЕС з населен-
ням зони спостереження, громадськими активіс-
тами та представниками екологічних організацій 
регіону.

Підвищення безпеки АЕС
У 2016 р. планується завершити впровадження 

повного пакету документів симптомно-орієнтова-
них протиаварійних інструкцій, які регламентують 
дії персоналу в аварійних ситуаціях з перебуван-
ням реактора як у гарячому, так і  холодному стані. 
Це результат багаторічної роботи  фахівців РАЕС, 
завершення якої є важливим етапом у підвищенні 
безпеки електростанції. Також плануємо до кінця 
наступного року ввести у дослідну експлуатацію 
систему АСІКС — систему інформації про конфігу-
рацію станції. Це додатковий інструмент, який ві-
дображатиме поточну конфігурацію енергоблока 
та надасть можливість планування дій з врахуван-
ням можливих відключень.

Впроваджуватимуться заходи з підвищення 

Для Рівненської АЕС 2015 р. був дуже насиченим: реконструкція 
ВРП-750 під будівництво ЛЕП до підстанції «Київська», будівництво 
комплексу з переробки твердих РАВ, проходження корпоративної 
перевірки ВАО АЕС, співпраця з міжнародними партнерами. 
Набраний темп робіт та амбіційність завдань не дає нам права 
уповільнити рух, адже 2016 р. за нашими прогнозами доволі цікавий.

Павло ПАВЛИШИН,  
генеральний дирек-
тор Рівненської АЕС 
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рівня фізичного захисту РАЕС шляхом технічного 
переоснащення інженерно-технічних засобів сис-
теми фіззахисту на енергоблоках №№1, 2, 3. Зо-
крема, на енергоблоці №3 у рамках співпраці між 
урядами України та Німеччини буде встановлено 
обладнання виробництва України та країн ЄС.

Збільшення виробництва 
електроенергії
Введення ЛЕП-750 кВ «РАЕС – ПС «Київська» 

сприятиме зменшенню диспетчерських обмежень 
електростанції, тому ми приділили особливу ува-
гу вчасному виконанню усіх робіт з реконструкції 
свого ВРП для можливості заведення до ВРП-750 
кВ нової ліні електропередачі. Встановлено багато 
нового обладнання, автоматики переважно укра-
їнських виробників. Це вимикачі, роз’єднувачі, 
обмежувачі перенапруги, високочастотні загоро-
джувачі, трансформатори струму та напруги.

Виконана реконструкція підвищує спромож-
ність видачі потужності з шин РАЕС, а введення 
в дію нової лінії не тільки дозволить передати 
електроенергію до енергодефіцитних регіонів, а 
й укріпить надійність роботи усієї об’єднаної енер-
госистеми країни. Введення нової ЛЕП сприятиме 
кращому виконанню нашого основного завдання 
— безпечному виробництву електричної та тепло-
вої енергії, тобто дозволить збільшити виробни-

цтво електроенергії, прибутки Енергоатома та 
надходження до бюджетів усіх рівнів.

Підвищення кваліфікації  
та соціальна сфера
Персонал Рівненської АЕС, високу професійність 

якого неодноразово засвідчували міжнародні екс-
перти, має в навчально-тренувальному центрі на-
лежну базу для підтримки та підвищення своєї ква-
ліфікації. Наступного року запланована розробка 
системи тестової перевірки знань з охорони праці 
для оперативного персоналу РАЕС, згодом така 
перевірка пошириться й на інші підрозділи. Також 
планується впровадження модульної системи на-
вчання для молодшого оперативного персоналу 
основних експлуатаційних цехів. Модульна система 
дозволить удосконалити систему підготовки та ско-
ротити загальний час підготовки на ці посади.

У 2016 р. продовжимо розвивати соціальну 
сферу. У найближчих планах — добудова житлового 
будинку №423, завершення підготовки проектно-
кошторисної документації стосовно добудови за-
гальноосвітньої школи №6. Також маємо в планах 
впорядкування вулиці у напрямку с. Ст.Рафалівка.

Відтак, хочу запевнити читачів, що колектив РАЕС 
якісно та швидко виконає всі поставлені нам за-
вдання. Нехай нам з вами щастить у новому 
2016 році із новими, цікавими проектами!
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ЗАЕС: ВПЕВНЕНИЙ ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ

Продовження термінів експлу-
атації блоків
Більше десяти років, з 2002 р., на станції здій-

снюється повномасштабна програма реконструк-
ції, модернізації та заміни основного і допоміж-
ного обладнання. У цьому трудомісткому процесі 
задіяні колосальні фінансові, матеріальні та інте-
лектуальні ресурси, окремі групи провідних фахів-
ців та цілі підрозділи.

Починаючи з 2012 р. для енергоблоків №№1 і 
2 і загальностанційних об’єктів першої черги здій-
снювалися заходи з оцінки технічного стану еле-
ментів і систем, важливих для безпеки, перевірки 
їх здатності виконувати свої функції в аварійних 
умовах, велася розробка звітів з періодичної пе-
реоцінки безпеки. У цьому зв’язку 2014-2015 рр. 
виявилися для Запорізької АЕС чи не менш зна-
чущими, ніж період пусків реакторних установок. 
І тим відрадніше констатувати, що сьогодні роботи 
з продовження терміну експлуатації реактора і об-
ладнання першого контуру знаходяться на завер-
шальному етапі.

Досліджено корпуси реакторів зсередини, 
після реалізації великого обсягу реконструктив-
них заходів та модернізації, продовжений ресурс 
основного електротехнічного обладнання. У тому 
числі — встановлена група пускорезервних транс-
форматорів для забезпечення живлення власних 
потреб та спорудження гнучких ліній зв’язку 330 
кВ, встановлено обладнання нового покоління на 
базі мікропроцесорної техніки замість системи 
збудження генератора, яка виробила свій ресурс, 
що безпосередньо впливає на надійність роботи 
блоків при видачі потужності.

Крім того, в рамках Комплексної програми 
підвищення безпеки енергоблоків пройшла мо-
дернізація перевантажувальної машини. Було 
впроваджено нове обладнання для контролю гер-
метичності оболонок ТВЕЛ в робочій штанзі пере-
вантажувальної машини в процесі транспортуван-
ня тепловиділяючих збірок.

Здійснено монтаж і налагодження програмно-
технічного комплексу системи нормальної експлу-
атації турбінного відділення, який дозволить вести 
безперервний діагностичний контроль виконання 

власних функцій та інформації, що надходить.
В якості першого етапу на енергоблоках №№ 1 і 

2 встановлені системи аварійного та післяаварій-
ного контролю параметрів реактора. І таке облад-
нання впроваджується на реакторах типу ВВЕР в 
Україні вперше.

Також було зроблено додаткове дослідження 
сейсмічності майданчика розташування ЗАЕС із 
застосуванням сучасних методик і  урахуванням 
останніх наукових даних. Отримані результати 
вже зараз використовуються для оцінки здатності 
устаткування виконувати свої функції при земле-
трусах. Частиною цього великого плану є створен-
ня мережі сейсмомоніторингу ЗАЕС: в дослідну 
експлуатацію буде введено шість сейсмостанцій, 
розміщених в Запорізькій і Дніпропетровській об-
ластях.

По суті, сьогодні наше підприємство в питанні 
продовження ресурсу експлуатації блоків №1 і №2 
виходить на фінішну пряму, завершуючи узгоджен-
ня з Держатомрегулювання звітної документації 
по всіх основних роботах.

Лінія «Запорізька АЕС —  
Каховська»
В рамках Енергетичної стратегії України на пе-

ріод до 2030 р. на майданчику ЗАЕС реалізується 
масштабний проект з розширення відкритого роз-
подільчого пристрою для підключення повітряної 
лінії електропередачі 750 кВ «Запорізька АЕС 
- Каховська», яка простягнеться на 200 км. Цей
об’єкт має не тільки економічне, але і стратегічне
значення для України.

Після введення в експлуатацію нової лінії бу-
дуть зняті обмеження, і всі шість енергоблоків 
зможуть працювати на максимальній потужності. 
Покращиться електропостачання Херсонської та 
Одеської областей.

Удосконалення системи радіа-
ційного контролю та модерні-
зований комплекс з перероб-
ки РАВ
На ЗАЕС вдосконалені системи радіаційного 

контролю. На чотирьох її блоках  встановлений 

Запорізька АЕС наблизилася до рубежу, коли завершується 
проектний термін служби двох її перших енергоблоків, отже, 
закінчується і термін ліцензії на їхню експлуатацію. З урахуванням 
того, що досвіду продовження терміну експлуатації серійних 
енергоблоків з реакторною установкою В-320 в Україні і на всьому 
пострадянському просторі досі не було, увага до цієї теми з боку 
регулюючих органів і міжнародних організацій найпильніша.

В’ячеслав ТИЩЕНКО,  
генеральний дирек-
тор ЗАЕС
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програмно-технічний комплекс «Вулкан», що пе-
ревершує своїх попередників по багатьом пара-
метрам.

Заміні також підлягає інформаційно-вимірю-
вальна система «Кільце», що здійснює  вимірю-
вання радіаційної обстановки на проммайданчику 
і в санітарно-захисній зоні спостереження АЕС.

Пріоритетними стали і заходи щодо поводжен-
ня з радіоактивними відходами. Найбільш важли-
вим з них є впровадження комплексу з переробки 
РАВ, що дозволить в значній мірі скоротити обсяги 
накопичення радіоактивних відходів на майдан-
чику ЗАЕС. Завершення робіт зі створення комп-
лексу переробки РАВ та будівництво ангарного 
сховища дозволять до 2020 р. забезпечити мож-
ливість зберігання РАВ всіх енергоблоків ЗАЕС на 
10 і більше років.

Перший трильйон та інші  
досягнення
Ремонтна кампанія-2015 стартувала з енерго-

блока №2, та, враховуючи обсяг заходів у рамках 
продовження терміну експлуатації, вона зайняла 
більше часу, ніж зазвичай — майже 115 діб.

Квітень і травень видалися по-справжньому га-
рячими місяцями, коли в ремонті перебувало од-
ночасно три енергоблоки. Але завдяки оптимізації 
робіт, чіткості та злагодженості дій усіх підрозділів, 
а також високому професіоналізму фахівців стан-
ції, з цим завданням Запорізька АЕС успішно впо-
ралася.

В цілому ж сумарна тривалість планово-попе-
реджувальних ремонтів на блоках за 10 міс. 2015 
р. становила 378,25 діб при плані 391 доби.

Скорочення тривалості ремонтів, досягнуте 
шляхом підвищення ефективності та якості органі-
зації робіт, в сумі склало 12,75 діб, і це дозволило 
збільшити планові показники з вироблення елек-
троенергії.

Всього ж за 10 міс. 2015 р. ЗАЕС виробила 
31937 млн кВт-год електроенергії, що становить 
44,4% від виробітку атомних станцій і 24,7% від 
загального виробітку електроенергії в Україні. Це 
дуже  показові результати.

2015 р. був відзначений багатьма знаменни-
ми подіями, головним з яких стало вироблення 29 
березня 1 трлн кВт-год електроенергії з початку 
експлуатації станції. Запорізька АЕС стала одним з 
небагатьох об’єктів світової генерації, які досягли 
такого грандіозного результату.

Ще одним досягненням ЗАЕС можна назвати 
будівництво на майданчику станції центру під-
готовки персоналу на базі УТЦ, який має статус 
національного (детальніше про проект читайте на 
стор. 12) 

Цей проект Юрій Олександрович Недашков-
ський назвав одним з найуспішніших, які були 

реалізовані в Україні спільно з Європейською Ко-
місією у сфері ядерної безпеки, і з цим не можна 
не погодитися.

Важливість і унікальність об’єкта підкреслив 
також Ян Томбінський. «Я розумію, — сказав він, 
— що атомна енергетика — це енергетика майбут-
нього, яка будується на міцному фундаменті без-
пеки. Саме тому проект Національного центру під-
готовки персоналу на Запорізькій АЕС є для нас 
зразковим».

Треба визнати, що не все було гладко протягом 
будівництва, і в основному через недостатність фі-
нансування. Але відрадно те, що проект підходить 
до свого успішного завершення — урочисте від-
криття Національного центру планується в 2016 
р., до Дня енергетика.

Говорячи про багатогранну і різнобічну роботу 
з підготовки кадрового резерву, слід зазначити 
успішну реалізацію системи наставництва. Крім 
того, на ЗАЕС заохочується раціоналізаторська, 
дослідницька і наукова діяльність, особливо серед 
молодих фахівців.

Удосконалення культури  
безпеки
Отже, стратегічне завдання з  продовження ре-

сурсу енергоблоків ЗАЕС планомірно втілюється в 
життя. Експлуатація станції знаходиться на високо-
му рівні - це неодноразово підтверджували міжна-
родні перевірки ВАО АЕС і МАГАТЕ. Тим не менше, 
робота в цьому напрямку не припиняється.

Що стосується  найближчих перспектив, то 
вже підготовлені спеціальні технічні рішення, які 
дозволять в ході планово-попереджувального ре-
монту блоків в 2016 р. виконати решту запланова-
них заходів з реконструкції та модернізації.

Остаточне рішення про продовження ліцен-
зії на подальшу експлуатацію енергоблоків ЗАЕС 
№№1 і 2, засноване на ретельному аналізі та ви-
вченні величезної кількості документів і технічних 
завдань , буде прийнято на колегії Держатомрегу-
лювання в лютому 2016 р.

Крім того, треба відзначити, що основним ре-
зультатом роботи ЗАЕС з продовження термінів 
експлуатації її перших двох блоків стало форму-
вання галузевого комплекту методичних докумен-
тів, якими надалі користуватимуться на інших АЕС 
України. Іншими словами, програми, розроблені 
нашими провідними фахівцями, визнані базови-
ми.

У цілому ж можна зробити висновок, що робота 
за програмою продовження термінів експлуатації 
енергоблоків дозволила колективу Запорізької 
АЕС отримати безцінний досвід, який буде вико-
ристаний надалі. Знаючи методологію, ми будемо 
рухатися вперед ще впевненіше, ще ефек-
тивніше.
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Фахівці НАЕК «Енергоатом» розробили ал-
горитм роботи АЕС у режимі добового регулю-
вання потужності (ДРП). Цей алгоритм дозволяє 
проводити розвантаження-навантаження енер-
гоблока АЕС з реактором ВВЕР-1000 згідно з 
чітким алгоритмом та із встановленою техно-
логічним регламентом безпечної експлуатації 
швидкістю зміни потужності реакторної уста-
новки (РУ). При цьому забезпечується суворий 
контроль за дотриманням параметрів роботи 
енергоблока відповідно до вимог норм і правил 
з ядерної та радіаційної безпеки.

Перші два етапи випробування режиму ДРП 
були проведені на енергоблоці №2 Хмельниць-
кої АЕС ще у 2006 р., в період другої паливної 
кампанії, та мали позитивні результати. 

З урахуванням проведених робіт постачаль-
ник ядерного палива розробив технічне об-
грунтування безпеки РУ, зокрема, обгрунтована 
можливість безпечної експлуатації ядерного 
палива та основного обладнання реактора при 
збільшеній до 800 циклів кількості змін його 
потужності протягом чотирьох паливних кампа-
ній. Зміна потужності відбувається в діапазоні 
100%-75%-100% від номінальної. Також голо-
вним конструктором РУ В-320 (ВВЕР-1000) — 
ДКБ «Гідропрес» із залученням інших провідних 
галузевих наукових організацій виконані об-
грунтування роботи АЕС у режимі ДРП, під час 
проведення яких проаналізовано вплив цього 
на всі системи та елементи реакторної установ-
ки.

Після погодження Держатомрегулювання 
технічного рішення з дослідної експлуатації та 
програми дослідної експлуатації режиму ДРП, 
на енергоблоці №2 ХАЕС було розпочато пер-

ший етап дослідної експлуатації. В період 21.04. 
– 11.05.15 р. реалізовано 21 цикл зміни потуж-
ності РУ за таким графіком:
• розвантаження	 зі	 100%	 до	 75%	 від	 номі-

нальної потужності з регламентною швидкіс-
тю і робота на потужності 75% протягом 6-12
годин;

• підйом	потужності	 до	100%	з	регламентною
швидкістю і робота на потужності 100% про-
тягом 12-18 годин.
Значення питомої активності суми ізотопів

йоду 131-135 теплоносія 1-го контуру змінюва-
лось	у	допустимому	діапазоні	від	5,87•104	Бк/
кг	до	1,32•105	Бк/кг	(середнє	значення	за	пе-
ріод	ДРП	—	9,07•104	Бк/кг).	

При зниженні потужності РУ, росту активності 
ізотопів йоду не зафіксовано, що свідчить про 
відсутність негативного впливу на стан ядерно-
го палива. При виконанні дослідної експлуатації 

ХАЕС ВИХОДИТЬ  
НА МАНЕВРОВИЙ ПРОСТІР
Протягом останніх років робота енергоблоків АЕС України 
відбувається в умовах постійних диспетчерських обмежень на 
відпуск електроенергії від АЕС до кінцевого споживача. Непланові 
диспетчерські розвантаження енергоблоків негативно впливають 
на експлуатацію ядерного палива та реакторної установки. 
Розуміючи, що зростання частки АЕС на енергоринку вимагає 
переходу атомних енергоблоків на роботу у маневровому 
режимі, Енергоатом розпочав впровадження режиму добового 
регулювання потужності на енергоблоці №2 ХАЕС. 

Лише за період 2013-2014 рр. 
недопостачання електроенергії 
через диспетчерські обмеження АЕС 
становило близько 18,5 млрд кВт-год, 
що значно більше, ніж річний відпуск 
електроенергії всієї ХАЕС
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ДРП, швидкість зміни теплової потужності під 
час розвантаження та навантаження РУ скла-
дала ≈0,3% Nном/хв., що, як мінімум, у 3 рази 
менше, ніж максимально дозволена швидкість, 
яка встановлена технологічним регламентом 
безпечної експлуатації. За результатами до-
слідної експлуатації режиму ДРП не зафіксовано 
порушення меж та умов безпечної експлуатації. 
Радіаційна обстановка у виробничих приміщен-
нях енергоблока не зазнавала змін.

Таким чином, можна стверджувати, що до-

слідна експлуатація режиму ДРП на енергоблоці 
№2 ХАЕС виконана успішно, із суворим дотри-
манням вимог нормативної документації Укра-
їни. 

Рішення щодо можливості подальшого впро-
вадження в експлуатацію режиму ДРП на АЕС 
України буде прийнято на підставі комплексного 
аналізу отриманих у 10  паливну кампанію енер-
гоблока №2 ХАЕС результатів з урахуванням ре-
візії стану ядерного палива у ППР-2015 
(вересень-листопад 2015 р.).

Костянтин ЗАПАЙЩИКОВ,  радник 
президента, Голосуючий Директор Ради 
ОРЕ України  

Згідно з діючими правилами ціноутво-
рення, енергетичні компанії зацікавлені 
у застосуванні  заходів, спрямованих на 
збільшення величини лише активної по-
тужності. Як наслідок — останні роки відбу-
вається зниження резервів регулювання 
напруги і реактивної потужності, що при-
зводить до перевантажень ліній електро-
передачі та створює передумову для по-
гіршення якості електроенергії, а також 
зниження запасів стійкості в Об’єднаної 
енергетичної системи України. Крім того, 
за останній рік через брак вугілля скоро-
тилось виробництво ТЕС, тоді як частка 
АЕС в структурі енергоринку значно зрос-
ла. Така ситуація вимагає впровадження 
режиму добового регулювання потужності 
(ДРП) АЕС для забезпечення стійкої робо-

ти енергоситеми України. В перспективі це також дозволить Енергоатому надавати практично весь 
спектр допоміжних послуг (первинне, вторинне, третинне регулювання частоти та потужності тощо) 
після впровадження нової моделі ринку електричної енергії з 2017 р. 

На даний час Енергоатом бере участь в регулюванні напруги та реактивної потужності за допо-
могою турбогенераторів, трансформаторів (автотрансформаторів) та шунтуючих реакторів. 

На майданчиках АЕС встановлено 9 груп шунтуючих реакторів, які сумарно споживають до 9 МВт 
активної потужності, зменшуючи на цю величину відпуск активної електроенергії в Оптовий ринок 
електричної енергії (ОРЕ) України. Щорічно це призводить до недовідпуску 78 млн кВт-год електро-
енергії. Крім того, регулювання напруги та реактивної потужності за допомогою трансформаторів та 
шунтуючих реакторів призводить до додаткового спрацювання  обладнання, а також до втрат актив-
ної енергії в шунтуючих реакторах.

При існуючому стані обладнання енергоблоки АЕС беруть участь тільки у загальному первинному 
регулюванні. За умови проведення модернізації, енергоблоки АЕС матимуть можливість брати участь 
як у загальному, так і в нормованому первинному регулюванні із діапазоном регулювання потужності 
± 2%  від номінальної (для ВВЕР-1000). 

Крім того, реалізація програми впровадження маневрених режимів дозволить Енергоатому також 
брати участь у вторинному і третинному регулюванні енергоблоками АЕС. 

В період  20.04 - 11.05.15 р. успішно проведена дослідна експлуатація енергоблока №2 ХАЭС в 
режимі ДРП.

За умови отримання від Держатомрегулювання дозволу на роботу енергоблока №2 ХАЕС в режимі 
ДРП стане можливим внесення відповідних змін до Правил ОРЕ. При цьому слід зазначити, що для 
забезпечення рентабельної роботи енергоблока, плата за маневреність повинна покривати затрати, 
пов’язані з роботою у режимі ДРП (на відповідну модернізацію основного обладнання тощо).
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ЕНЕРГОАТОМА

Більш того, виробляючи не лише дешеву та 
екологічно чисту, затребувану у світі електроенер-
гію, але й унікальну продукцію та сервісні послуги 
для АЕС, в існуючій організаційно-правовій формі 
Енергоатом не може виходити на зовнішні ринки 
ані самостійно, ані в кооперації з партнерами. І, 
нарешті, у нинішньому форматі ми не спромож-
ні не лише продавати, але й навіть вести поточ-
ну діяльність з розвитку, яка потребує залучення 
капітальних інвестицій. Наприклад, будувати нові 
енергоблоки.

Навіщо Енергоатому акціону-
вання
Влітку минулого року компанією було розробле-

но та надіслано до Міненерговугілля законопроект 
«Про особливості корпоратизації державного під-
приємства «Національна атомна енергогенеруюча 
компанія «Енергоатом», який в подальшому із ура-
хуванням зауважень усіх зацікавлених міністерств 
та відомств був схвалений на засіданні Урядового 
комітету з питань економічного розвитку та євро-
пейської інтеграції 14.08.15 р. За словами пре-
зидента компанії Юрія Недашковського, документ  
має на меті не лише закласти міну під унітарну 
форму управління атомною енергогенеруючою 
компанією, але в першу чергу захистити Енергоа-
том від можливості бути корпоратизованим на за-
гальних правилах, не виокремлюючи особливості 
існування атомної компанії від будь-якої пересіч-
ної птахоферми чи макаронної фабрики. 

Що ж таке «корпоратизація»? Перш за все, не 
йдеться про те, що компанію продадуть будь-кому 
із олігархів і безпека ядерної галузі опиниться під 
загрозою. Енергоатом – як і раніше — залишиться 
державним, лише набуде іншої — більш зрозумілої 
для іноземних та українських інвесторів та фінан-
сових установ — організаційно-правової форми. 
Буде створене публічне акціонерне товариство, 

100% акцій якого належатимуть державі. Законо-
проектом про корпоратизацію визначено, що дер-
жавний пакет акцій Товариства не може бути при-
ватизований та до нього забороняється вчиняти 
правочини, наслідком яких може бути відчуження 
пакета акцій з державної власності (п. 4 ст. 3 
законопроекту). 

Як зазначено вище, формат акціонерного то-
вариства більш зрозумілий для партнерів, креди-
торів та інвесторів. Майже всі атомні генерації 
світу за своєю організаційно-правовою формою є 
акціонерними товариствами. Енергоатом — єдина 
атомна компанія, яка перебуває в статусі унітар-
ного державного підприємства. Навіть у комуні-
стичному Китаї оператори АЕС не є унітарними.До 
того ж, на українському ринку електроенергетики 
вже майже не залишилося держпідприємств. Всі, 
хто має майно, а не «стіл та три табуретки», вже 
акціоновані. Виключення — ДП «Енергоринок», 
яке, втім, має на балансі не лише меблі та орг-
техніку, але й неабияку кредиторську забор-
гованість перед енергогенеруючими компаніями 
(лише Енергоатому винне понад 10 млрд грн). 

Ніхто не каже, що в нинішньому статусі унітар-
ного підприємства компанія стагнує. Наразі ми 
успішно працюємо не тільки з українськими бан-
ківськими установами, де  залучаємо кошти для 
фінансування нашої поточної діяльності і покрит-
тя касових розривів, а і з міжнародними фінан-
совими інституціями. Згадаймо кредит ЄБРР та 
Євратома у €600 млн для співфінансування 
Комплексної зведеної програми з підвищення 
безпеки енергоблоків. Ми ефективно вико-
ристовуємо гроші по лінії міжнародної допомоги 
(програма TACIS — міжнародна програма з 
фінансування   ядерної   безпеки   Уряду

З 2017 р. в Україні має запрацювати нова модель ринку 
електроенергії, де наша компанія має шанси стати самостійним 
гравцем, а не заручником соціального популізму та преференцій 
для інших гравців енергоринку з меншими можливостями, але 
більш потужним лобі у верхніх ешелонах влади. Це ставить перед 
компанією  нові виклики, відповісти на які в нинішньому стані 
унітарного підприємства досить складно. 
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Сполучених Штатів Америки, м’які програми з 
боку Європейської комісії). У Енергоа-тома є 
майже все — хороший кредитний рейтинг, історія 
та репутація.

Але все це працює тільки в тому випадку, якщо 
ми розглядаємо Енергоатом виключно в рамках 
експлуатації існуючого парку з 15 енергоблоків. 
Навіть з урахуванням виконання програм про-
довження терміну служби, підвищення безпеки, 
поводження з відпрацьованим паливом та ра-
діоактивними відходами, підготовки до зняття з 
експлуатації, цього статусу більш ніж достатньо. 
Якщо ж говорити про нове будівництво, про участь 
в експорті електроенергії, про повноцінну участь 
в енергоринку, який запрацює з 2017 р., про ви-
хід наших послуг (ремонтного персоналу, інших 
відокремлених підрозділів) на зовнішні ринки, то 
в нинішньому стані унітарного підприємства це 
практично неможливо.

Де-факто, в нинішній формі Енергоатом не 
може побудувати жоден новий ядерний об’єкт. Уні-
тарна форма створює проблеми для усього, і перш 
за все — пошуку грошей та пошуку нових партне-
рів. «Ми скуті лише тими ресурсами, які нам виді-
лені в тарифі, і ми не зможемо знайти додаткових 
грошей. Фінансувати з тарифу такі вартісні інвес-
тиційні проекти, терміни окупності яких будуть ста-
новити 20-30 років, неможливо», — наголосив під 
час зустрічі з персоналом Южно-Української АЕС 
Юрій Недашковський.

Дійсно, Енергоатом, як експлуатуюча організа-
ція, зможе надати послуги в обмін на вкладення 
коштів в наші проекти. Але компанія не може за-
раз виступати засновником або учасником спіль-
них підприємств, товариств та інших суб’єктів 
господарської діяльності. «Коли ми розповідаємо 
інвесторам про процедуру узгодження з усіма мі-
ністерствами і відомствами договору про спільну 
діяльність, вони з жахом розбігаються», — каже 
президент Енергоатома. Перехід же до стану кор-
порації допоможе організовувати спільні підпри-
ємства із західними партнерами, а також спрос-
тити доступ до кредитних коштів, що важливо при 
фінансуванні інвестиційної програми НАЕК.

На вільному ринку і з вільни-
ми підприємствами
Втім, є ще один важливий аспект, який по-

требує пришвидшення процесу корпоратизації. 
У 2017 р. починає функціонувати новий ринок 
електроенергії. Залишатися унітарним архаїчним 
підприємством на новому ринку нерозумно — ми 
зіштовхнемося зі складнощами при укладенні но-
вих видів договорів і, відповідно, отриманні додат-
кових коштів за послуги на новому ринку електро-
енергії.

Для того щоб в умовах ринку укладати нові 
договори, наша компанія повинна відповідати 
двом умовам. Перша — крім базової потужності, 
ми повинні продавати ще й маневрові (див. стат-
тю К. Запайщикова, стор 33). Якщо ми будемо 
працювати просто в базовому режимі, ми буде-
мо продавати свою електроенергію дешевше, і у 
разі зупинки блоку, для того щоб виконати свої 
зобов’язання, нам доведеться викупити електро-
енергію на балансуючому ринку, але вже в кілька 
разів дорожче. Також ми повинні брати участь у 
енергетичній біржі, вміти продавати продукцію 
на ринку на добу вперед. Друга — ми повинні бути 
зрозумілим і передбачуваним для покупця підпри-
ємством. Тільки тоді ми зможемо продавати про-
дукцію за вищою ціною, ніж нинішній дефіцитний 
з точки зору реалізації інвестпроектів тариф, який 
встановлює нам Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕКП). 

Енергоатом безпосередньо зацікавлений у 
впровадженні нової моделі ринку, адже зараз ме-
ханізм встановлення тарифу на відпуск електро-
енергії не дозволяє компанії впливати на обсяги 
виручених за електроенергію коштів. Більш того, 
ми не можемо управляти й обсягами відпуску — 
якщо збільшимо виробіток, нам знизять тариф. 
Який і так на сьогодні є найнижчим серед усіх 
видів генерації: тариф АЕС на сьогодні складає 
42 коп./кВт-год., а ТЕС у середньому — більше 1 
гривні.

Та питання не лише у торгівлі електроенер-
гією. Одним із продуктів, який Енергоатом може 
запропонувати світові є знання. У нас багато 
серйозних підрозділів, які напрацювали досвід 
роботи з ядерними об’єктами, технології і можуть 
їх використовувати на зовнішніх ринках. Без кор-
поратизації не є зрозумілим, у яких організацій-
них формах ми можемо це реалізувати. Весь світ 
йде шляхом створення спільних підприємств, а 
нам така опція зараз недоступна. Тим не менш, 
саме завдяки створенню таких спільних проектів 
Енергоатом міг би вийти на співробітництво із ве-
ликими зарубіжними компаніями не лише як за-
мовник, а й як повноцінний партнер.

Ю.Недашковський:  
«Коли ми розповідаємо 
про процедуру 
узгодження з усіма 
міністерствами і 
відомствами договору 
про спільну діяльність, 
інвестори з жахом розбігаються»

36 www.atom.gov.ua
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Неподільний і цілісний
З корпоратизацією пов’язано багато міфів. 

Зокрема, щодо позбавлення компанії від збит-
кових об’єктів неосновного виробництва, у тому 
числі передачі об’єктів соціальної інфраструкту-ри 
у комунальну власність. Запевняємо, що при-
чинно-наслідкового зв’язку між цим процесом та 
процедурою корпоратизації немає.  Енергоатом 
постійно здійснює такі заходи у встановленому 
законодавством порядку. Неефективні витрати на 
утримання непрофільних об’єктів необхідно міні-
мізувати незалежно від організаційно-правової 
форми підприємства.

Законопроектом про корпоратизацію компанії 
передбачено, що до статутного капіталу Товари-
ства буде включено все майно НАЕК «Енергоа-
том», яке обліковується у бухгалтерському балансі 
на дату його оцінки.  Разом з тим, Комісії з пере-
творення НАЕК «Енергоатом» надається право не 
включати до статутного капіталу окремі об’єкти со-
ціальної інфраструктури та майно, що не викорис-
товується у господарської діяльності підприємства 
і підлягає приватизації або передачі у комунальну 
власність.

Мова йде про майно, що не включається до 
складу цілісного майнового комплексу підпри-
ємства, його наявність не впливає на прова-
дження основної діяльності підприємства, яка 
визначає його загальнодержавне значення. Це 
стосується промислових баз для підрядних 
організацій, які свого часу забезпечували бу-
дівництво атомних електростанцій, до складу 
яких входять складські приміщення, монтажні 
майданчики, навіси, асфальто-бетонні заводи, 
будівлі їдалень та інше. На сьогодні таке майно 
не використовується у виробництві та є вільним. 
Передавати зараз зазначені об’єкти нерухомого 
майна до ФДМУ з метою їх відчу-ження шляхом 
приватизації не дозволяє чинне законодавство 
(ст. 11 Закону України «Про уп-равління 
об’єктами державної власності»), ос-кільки НАЕК 
«Енергоатом» відноситься до під-приємств, що 
не підлягають приватизації.

Крім того, до статутного капіталу можливо не 
будуть включені окремі об’єкти соціального при-
значення. Однак це не стосується об’єктів соці-
альної інфраструктури, які призначені для 
реабілітації персоналу атомних електростанцій та 
забезпечують виконання умов Колективного 
договору компанії. 

Ще один міф: за корпоратизацією неминуча 
приватизація. На цьому міфі збудували свою ви-
борчу кампанію деякі політичні сили. Дійсно, 
корпоратизація передує приватизації державних 
підприємств. Тобто без їх корпоратизації привати-
зація неможлива. Але це різні, суттєво від-мнні  
процеси.

Наталія МУСЕВИЧ, виконавчий директор з юри
дичних питань та супроводу процедур закупівель  

Відповідно до Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна» від 4.03.92 р. №2163-ХII приватизацією 
державного майна є платне відчуження майна, що пере-
буває у державній власності, у тому числі разом із земель-
ною ділянкою, на якій розташований об’єкт, що підлягає 

приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, а корпоратизація — це 
процес перетворення державного унітарного підприємства у відкрите акці-
онерне товариство (ч.7 ст. 74 Господарського кодексу України). Щодо при-
ватизації, то на сьогодні заборона приватизації ДП НАЕК «Енергоатом» 
міститься у декількох положеннях вищезазначеного закону. Так, відповідно 
до ст. 5 Закону, приватизації не підлягають об’єкти, що мають загально-
державне значення. При цьому, згідно з частиною 2 ст. 5 Закону, до таких 
об’єктів належать ядерні установки (об’єкти, контроль за діяльністю яких з 
боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтро-
льованого виготовлення, використання або розповсюдження небезпечних 
речовин) і атомні електростанції (об’єкти, які забезпечують життєдіяльність 
держави в цілому). Також не підлягають приватизації державні підпри-
ємства, за якими на праві господарського відання закріплене зазначене 
майно. До того ж Додатком 2 до Закону України «Про перелік об’єктів пра-
ва державної власності, що не підлягають приватизації» від 7.07.99 р. 
№847-ХІV визначено «Перелік об’єктів права державної власності, що не 
підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані», серед яких — 
00035642 «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». 

Окремо зупинимось на питанні соціальних гарантій працівників. Так, ст. 
5 законопроекту про корпоратизацію передбачено, що Товариство 
повністю відповідає за зобов’язаннями, які передбачені Галузевою 
угодою, укладеною між Міненерговугілля та Профспілкою працівників 
атомної енергетики та промисловості України, а також Колективним 
договором НАЕК «Енергоатом» до укладення нової відповідної угоди та 
Колективного договору. Також законопроектом гарантовано продовження 
трудових відносин Товариства з працівниками компанії відповідно до 
законодавства про працю.

Відтак, підкреслимо найголовніше: у законопроекті про корпоратиза-
цію передбачено додаткову низку захисних умов у порівнянні з діючим 
законодавством. Водночас чинне законодавство дає можливість розпо-
чати процес корпоратизації Енергоатома в будь-який момент, але не 
вра-ховуючи його особливості як атомної генеруючої компанії, 
стратегічного, місто- та бюджетоутворюючого підприємства. 

Зарубіжний досвід свідчить, що може пройти кілька років з моменту 
прийняття спеціального закону до рішення уряду про корпоратизацію 
конкретного державного підприємства. Так, китайська державна 
корпорація China Petroleum проходила цей шлях понад 8 років — із 
моменту підписання закону аж до завершення процедури акціонування. 
Подібні терміни для енергокомпаній були й у інших країнах — Аргентині,  
Гонконзі. Навіть у сусідній Польщі компанія, що здійснює управління 
залізницею, не пройшла цей шлях моментально — знадобилось майже 2 
роки для запуску усієї процедури.

Наразі проект Закону України «Про особливості корпоратизації дер-
жавного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» проходить правову експертизу Міністерства юстиції 
України, після чого буде направлений до парламенту. Тому його 
прийняття можна очікувати лише у 2016 р. Але і це не означатиме 
початок процесу корпоратизації: для цього потрібно прийняття 
відповідного рішення  Кабінетом Міністрів. Тому у нас є достатньо ча-
су для обговорення і законодавчого визначення можливостей, 
які надає корпоратизація.
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Звідки що береться
За нормою ст. 8 Конституції України «в Україні 

визнається і діє принцип верховенства права». 
Тією ж статтею визначено, що «Конституція Укра-
їни має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
правові акти приймаються на основі Конституції 
і повинні відповідати їй». Зі шкільної програ-
ми кожна людина мала б знати, що означає це 
верховенство права. Бо всі світські держави (де 
світські закони превалюють над законами віри) 
мають одним з головних принципів — принцип 
верховенства права.

Україна, нібито світська держава, і навіть 
всюди декларує європейський вектор розвитку. 
Але з верховенством права у нас якось не по-
європейськи виходить. Коріння проблеми полягає 
в тому, що в основі частих і постійних змін «пра-
вил гри» у нашій країні завжди була якась «блага 
ідея». В минулі роки одним з найбільш популярних 
аргументів для впровадження інновацій у законо-
давство було покращення соціально-економічних 
умов для економічно незахищених верств насе-
лення або стабілізація економіки країни. Не менш 
популярним поясненням була необхідність покра-
щення інвестиційного клімату. 

Так тривало роками, але згодом почала ви-
мальовуватись певна системність у підходах до 
запровадження правових новацій. Так, з 2011 по 
2013 роки переважну більшість законопроектів та 
проектів нормативних актів об’єднує вирішальна 
теза, що стала майже обов’язковою у пояснюваль-
них записках до них: «Настала нагальна потреба». 
З 2014 р., на тлі значного погіршення економічно-
го стану в країні, автори законопроектів зосеред-

илися на втіленні у життя вимог Євросоюзу та МВФ 
задля гармонізації вітчизняного законодавства з 
європейським. Вже всім відомий термін «така 
директива МВФ» з вуст уповноважених представ-
ників Мінфіну, ДФС та навіть народних обранців. 
Протягом останнього року посилання на «директи-
ву» стало для чиновників ключовим у розв’язанні 
суперечок з фахівцями. 

Директиви МВФ — вільна трак-
товка та справжній зміст
Слід зазначити, що ті, хто прикривається «ди-

рективами МВФ» та «гармонізацією законодав-
ства», насправді ведуть мову лише про три головні 
речі (узагальнюючи виступи різних ораторів):
• запровадження	 системи	 електронного	 адміні-

стрування (СЕА) ПДВ (електронні податкові на-
кладні, СЕА ПДВ з врахуванням системи сплати 
ПДВ через спецрахунки у Держказначействі
(Україна стає другою у світі країною з тривалим 
практичним застосуваннм СЕА ПДВ);

• оптимізація	 готівкового	 обігу	 суб’єктів	 мало-
го та середнього бізнесу (МСБ) та створення
сприятливих умов розвитку (врешті-решт —
вибіркове запровадження реєстратора роз-
рахункових операцій (РРО) та запровадження
системи «єдиного вікна» при реєстрації бізне-
су, наразі — декількох «єдиних вікон» у різних
установах);

• реформування	 податкового	 законодавства	 (в
розумінні Податкового кодексу України).
Але ж, як на диво, всі директиви МВФ та інші

рекомендації кредиторів і донорів України через 
відкритість європейського законодавства здебіль-

ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕСУ  
В ЕПОХУ ПОСТІЙНИХ ЗМІН 

«Цей тип зазіхнув на найсвятіше, що в нас є. На Конституцію!»
(х/ф «Стережись автомобіля», 1966)

Постійні зміни у правовому полі країни — проблема, до 
якої, здається, неможливо звикнути, можна тільки якось 
прилаштовуватись. Що здебільшого й робить переважна більшість 
суб’єктів підприємницької діяльності України та її громадяни вже 
багато років поспіль. Єдиним інструментом, загальним для всіх, 
який поки що лишається в основному незмінним, є бухгалтерський 
облік підприємств, що є достатньо всеохоплюючим та еластичним. 
Але останнім часом законодавчі «новації» почали набувати іноді 
такого дивного значення, що існуюча система обліку вже не в змозі 
швидко адаптуватись до них.
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шого є у вільному доступі  (на відміну від наших 
законів) і викладені у доступній для розуміння 
лаконічній формі. Долаючи незначні складнощі з 
перекладом, маємо наступне:
• запровадження	 системи	 електронного	 адмі-

ністрування ПДВ — запровадження суцільного
застосування електронних податкових наклад-
них (європейська практика);

• оптимізація	 готівкового	 обігу	 суб’єктів	 МСБ
(створення сприятливих умов) — спрощення
системи обліку та оподаткування МСБ з суціль-
ним застосуванням РРО або безготівкових роз-
рахунків з метою достовірного підтвердження
фактичних обсягів діяльності в межах, встанов-
лених законом для МСБ, та захист прав спожи-
вачів;

• реформування	 податкового	 законодавства
України в частині адміністрування податків
має відбуватися на тлі реформування структури 
контролюючих органів (наразі ДФС).
Як бачимо, різниця у вимогах та наразі прак-

тичному виконанні «директив» значна. Так, окрім 
електронного адміністрування ПДВ запровадили 
ще й режим вимивання обігових коштів платників 
в розпорядження Держказначейства без «ніби-
то сплати до бюджету» та наявності податкового 
зобов’язання перед ним. Більш сприятливі умови 
для МСБ не створили, залишивши величезну діру 
для неконтрольованого обігу готівки, а фактичні 
обсяги виробництва мають у частини МСБ підтвер-
джуватися «словом джентльмена».

Ну а замість реформування структури ДФС ма-
ємо нову альтернативну (до «ліберальної») модель 
«податкової реформи», яка окрім того, що вводить 
у всі податки магічну мантру «20%»,  ще й намага-
ється запровадити додаткові ознаки поліцейської 
держави (один тільки «хронометраж» чого вартий 
- це п. 14.1.191 редакції проекту, а слово «штраф»
згадується 263 рази).

Що це все поєднує, окрім «тієї директиви 
МВФ»? Лише одне — гроші. Гроші від платників 
безпідставно вимиті державою з обігу у розпоря-
дження Держказначейства; гроші європейських 
та американських донорів (грантів), що бездар-
но були витрачені на консультантів зі «створен-
ня сприятливих умов» для МСБ та реформування 
системи оподаткування замість системи конт-
ролю. 

Якщо деякі експерти від вказаних донорів 
вважають інакше, то гадаю, що не пізніше січня 
2016 р. життя нас розсудить.

Заднім числом але за нагаль-
ною потребою
Дивна манера поведінки влади по відношен-

ню до бізнесу не перестає дивувати українців та 
іноземних інвесторів. Нестабільність економіки 

у значній мірі прямо залежна від нестабільнос-
ті законодавства. Який нормальний іноземець 
буде вкладати кошти в економіку країни, де два 
роки фактично йде війна, а «правила гри» змі-
нюються чи не щомісяця? Тут не те що прибуток, 
а й повернення інвестицій може бути дуже про-
блемним. 

А що ж з «правилами гри» для тих, хто ці прави-
ла приймає, для них вони теж швидкоплинні?

Головною бідою країни є тотальне невиконан-
ня владою законів, які вона сама приймає. Як 
можна питати з когось, коли навіть народні обран-
ці не мають найменшого бажання виконувати на-
писані ними ж закони. Лише згадати, скільки змін 
до Податкового кодексу України (ПКУ) були прого-
лосовані у режимі «сьогодні на завтра», «сьогодні 
на сьогодні» і навіть «сьогодні на вчора».

Так, наприклад, законопроект №3073 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо створення передумов для нової моделі ринку 
природного газу» був схвалений урядом, підтрима-
ний всіма відповідними профільними комітетами 
Верховної Ради і прийнятий 24.11.15 р. 232 голо-
сами «за». І ніхто не вказав на порушення вимог 
п.п. 4.1.9 ПКУ та на те, що датою набуття чинності 
цього закону в його тексті визначено 1.10.15 р. (а 
мова там не лише про газ). Яка там законність — 
«настала нагальна потреба». 

Але ж відповідно до норм п.п. 4.1.9 п. 4.1 ст. 
4 ПКУ «зміни до будь-яких елементів податків та 
зборів не можуть вноситися пізніше як за шість 
місяців до початку нового бюджетного періоду, в 
якому будуть діяти нові правила та ставки. Подат-
ки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не 
можуть змінюватися протягом бюджетного року». 
Аналогічна цій норма, точніше похідна, була при-
сутня у всіх редакціях Закону України «Про систему 
оподаткування», що втратив чинність з набуттям 
чинності ПКУ.

В основі частих і постійних змін 
«правил гри» у нашій країні завжди 
була якась «блага ідея». Протягом 
останнього року законотворці 
зосередилися на втіленні у життя 
вимог ЄС та МВФ, а посилання на 
«директиву МВФ» стало для чиновників 
ключовим аргументом у розв’язанні 
суперечок з фахівцями 

2015_ukr_new.indd   39 24.12.2015   0:22:03



Передбачені дати набуття чинності у двох 
проектах змін до ПКУ («ліберальний» проект — 
від парламентського комітету та «обгрунтова-
ний» альтернативний проект — від Мінфіну) є 
однаковими — 1.01.16 р. Мінфін навіть на базі 
своєї нової податкової платформи (ще не при-
йнятої Верховною Радою) обрахував показники 
та підготував доопрацьований проект Закону 
України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік».

Тому узгодження (ухвалення) будь-якого з 
запропонованих законопроектів до чи після 
1.01.16 р. згідно із вказаною нормою п.п. 4.1.9 
Кодексу не має важливого впливу на набрання 
чинності вказаними змінами до ПКУ у випадку їх 
затвердження парламентом.

Нема чого обговорювати 
Оскільки вищезазначений проект Закону 

вносить значні зміни до діючої системи адмі-
ністрування податків, зборів (ресурсних плате-
жів), зокрема, у визначенні бази (об’єкта) опо-
даткування, всебічне ретельне опрацювання 
зазначеного документа має для енергетичної 
галузі України велике значення, особливо для 
підприємств, що мають безперервний виробни-
чий процес та діяльність яких в економічній та 
фінансових сферах у майбутніх податкових пе-
ріодах регулюється відповідними державними 
органами.

Після подання до Верховної Ради за ініці-
ативи низки народних депутатів (здебільшого 
членів парламентського комітету з питань по-
даткової та митної політики) проекту Закону 
України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо податкової лібералізації» 
та його реєстрації (№3357) автори провели ряд 
презентацій та круглих столів, на яких, зокре-
ма, голова вказаного парламентського комітету 
Н.Южаніна наполягала на необхідності залучен-
ня більш широкого кола фахівців (перш за все 
практиків з галузей народного господарства) 
для доопрацювання запропонованої її коміте-
том моделі податкової реформи.

За наявною інформацією (презентації Мін-
фіном 30.11.15 р. концепцій та окремих норм 
свого бачення податкової реформи), наразі по-
даткові моделі міністерства та Комітету податко-
вої та митної політики ВРУ не узгоджуються між 
собою за ключовими питаннями. До розробки 
вказаних податкових моделей не було залуче-
но представників провідних галузей економіки, 
зокрема енергетики. Мінфін провів 16 індустрі-
альних комунікаційних платформ (за галузями), 
результатами яких також скористалися розроб-
ники і парламентського законопроекту з подат-
кового реформування. Проте не було проведено 

Проблеми діючої системи тарифоутворення  
на електроенергію АЕС
Микола РАЧИН, директор з економічних питань НАЕК «Енергоатом»
Тарифи на електричну та теплову енергію АЕС встановлюються Націо-

нальною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг (НКРЕКП) згідно з порядком розрахунку, який 
базується на витратному методі — «повних видатків». Цей метод застосо-
вується, як правило, для природних монополістів, до яких НАЕК «Енерго-
атом» не належить.

З урахуванням частки електроенергії АЕС в Оптовому ринку електро-
енергії України (ОРЕ), яка у 2015 р. складає 57%, і порівняно високих та-
рифів ТЕС і ГЕС, державне регулювання тарифів АЕС використовується для 
стримування зростання оптової ринкової ціни. В ОРЕ виникла парадок-
сальна ситуація — тарифи ТЕС, які формуються за ринковими правилами, 
та тарифи ГЕС у 2,2 рази вище, ніж регульовані тарифи АЕС. 

Суттєвими вадами існуючого порядку тарифоутворення АЕС є те, що, 
по-перше, у Енергоатома відсутня мотивація до збільшення обсягів вироб-
ництва найбільш дешевої в країні електроенергії (при збільшенні обсягу її 
відпуску понад закладеного до тарифу, НКРЕКП має право вилучати додат-
ковий дохід з тарифу) та до зменшення витрат на виробництво електро-
енергії (при економії по окремих статтях витрат НКРЕКП також має право 
вилучати зекономлені суми з тарифу). По-друге,  такий порядок призво-
дить до дефіцитності тарифу Енергоатома для фінансування інвестиційних 
(в першу чергу), виробничих та соціальних програм компанії. Порядок не 
забезпечує врахування в тарифах АЕС економічно обгрунтованих витрат 
компанії у повному обсязі.

До 2019 р., коли у повному обсязі набере чинності Закон України «Про 
ринок електричної енергії України», регулювання державою тарифів АЕС 
залишиться. Для вдосконалення діючої системи тарифоутворення необ-
хідно на законодавчому рівні визначити її методологічні засади за наступ-
ними напрямками.

В частині впровадження мотиваційних підходів — заохочення компа-
нії до збільшення обсягу виробництва електроенергії АЕС та економії ви-
трат на її виробництво шляхом надання права використовувати додаткові 
кошти на фінансування інвестиційних програм та погашення банківських 
кредитів.

В частині об’єктивного підходу до фінансування виробничих, інвести-
ційних та соціальних програм НАЕК «Енергоатом»:
•	 врахування	 у	витратах,	 які	 включаються	до	складу	 тарифів,	 	 індексів	

цін виробників і споживчих цін, оприлюднених центральним органом 
виконавчої влади;

•	 врахування	у	тарифах	рівня	підвищення	заробітної	плати	згідно	з	гене-
ральною та галузевою тарифними угодами;

•	 відповідність	 паливної	 складової	 умовам	 міжнародних	 контрактів	 на	
постачання свіжого ядерного палива та вивіз відпрацьованого ядер-
ного палива;

•	 врахування	коливання	курсів	валют	для	фінансування	виробничої	про-
грами;

•	 виконання	державних,	цільових	та	виробничих	програм,	затверджених	
в установленому порядку;

•	 включення	платежів	до	бюджету	в	обсягах,	відповідних	чинному	подат-
ковому законодавству.
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індустріальну комунікаційну платформу із пред-
ставниками паливно-енергетичного комплексу, 
що призвело до відсутності у розробників обох 
законопроектів інформації про проблеми під-
приємств енергетичної галузі, можливі шляхи 
їх вирішення та наслідки неврахування окремих 
особливостей її роботи. І це при тому, що під-
приємства ПЕК здебільшого є бюджетоутворю-
ючими.

В уряді «навчилися» перетво-
рювати збиток на прибуток 
Слід зазначити, що переважна більшість під-

приємств ПЕК (зокрема, й НАЕК «Енергоатом») 
має безперервні цикли основного виробництва, 
і практично напередодні нового фінансового 
року очікування різкої докорінної зміни подат-
кового законодавства є досить великою пробле-
мою для всіх суб’єктів господарювання (а для 
ліцензіатів в умовах державного регулювання 
тарифної політики — ще більшою). Це означає 
термінові (відразу після набрання чинності змін 
до ПКУ або запровадження нової редакції ПКУ) 
перерахунки структури тарифу, фінансових і ви-
робничих планів та ще багато чого. І як у таких 
умовах взагалі можливе будь-яке планування 
чогось, тим більш в діяльності такої галузі, як 
електроенергетика, та ще й у пік опалювального 
сезону. 

Здається, що у всіх вже склалося стійке вра-
ження, що у таких «польових» умовах бухгалтер-
ська служба Енергоатома, як і будь-якого іншого 
великого підприємства, має працювати у по-
стійному режимі «сьогодні на вчора» з двома-
трьома моделями обліку одразу (за минулими, 
чинними і майбутніми нормами законодавства). 
У нашому випадку (при значному зростанні де-
біторської заборгованості основного споживача 
та при стабільному дефіциті тарифу) Енергоатом 
примудрився останні 10 років сплачувати по-
датки та обов’язкові платежі до держбюджету на 
рівні понад 30% від фактично отриманої вируч-
ки від реалізації. За таких умов розхожий остан-
нім часом вираз «що крадемо безбожно» якось 
зависає у повітрі — а, вибачте, з чого і як саме? 
Може хто навчить?

Певно, на випередження нашого «прохання» 
навчити як красти зі збитків, уряд, порушуючи 
цілу низку норм Конституції, законів та своїх же 
міжнародних зобов’язань, ратифікованих пар-
ламентом, прийняв рік тому зміни до Порядку 
відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітар-
ними підприємствами та їх об’єднаннями. В ре-
зультаті чого Енергоатом був змушений обчис-
лити вказаний платіж за підсумками діяльності 
у 2014 р. у загальному розмірі  понад 4,7 млрд. 

грн, при балансовому (чистому) збитку за той же 
період — 6,5 млрд. грн.

Не погоджуючись з такими діями Уряду та 
відсутністю відповідного джерела фінансування 
цих додаткових витрат в тарифі, компанія була 
вимушена звернутися до суду з вимогою про 
скасування зазначених змін до Порядку. Про-
міжним рішенням у цій справі наразі є рішення 
Окружного адміністративного суду в м.Києві від 
16.11.15 р., яким колегія судів винесла без-
прецедентне визначення (по суті — нову нор-
му права у випадку набрання нею чинності), 
яке зводиться до «відсутності у правовому полі 
України визначення «чистий прибуток». Тобто 
ще з радянських часів було і раптом не стало. 
От приклад, який (у негативному для нас варіан-
ті розвитку подій) має стати ребусом для 
обліку.

ПОКИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР 

Нацрада реформ схвалила  
компромісні ставки податків
Що насправді відбулося ввечорі 8 грудня, гадаю ми всі разом до-

стеменно дізнаємося не раніше Різдва, або навіть старого Нового 
Року. Але вже точно зрозуміло, що попри вимоги  влади від кожного 
конкретного громадянина неухильно виконувати чинне законодав-
ство, як кажуть, від ПДР до ПДВ, сама влада не збирається слідувати 
тим же напрямком. І це, на жаль, відбувається на всіх рівнях — від дріб-
ного чиновника та депутата селищної ради і аж до депутатів Верховної 
Ради, членів уряду і вище. 

Кволий затяжний дебют «податкової реформи» різко перейшов у 
стрімкий ендшпіль, коли команда парламентського комітету і коман-
да з Мінфіну розміняли більшість фігур на дошці, і коли кожний чекав 
на помилку супротивника, пролунав голос згори: «Та не сваріться, ді-
вчата». У підсумку — нічия. Запропоноване беззаконня (зміна ставок 
податків (здебільшого їх збільшення) та зміна адміністрування) буде 
здійснено у компромісному варіанті з тим самим брутальним порушен-
ням вимог самого ПКУ, що вказані у статті.

Таким чином, залишилося «дрібне»: винайти та виписати умови 
компромісного варіанту, Мінфіну швиденько перерахувати показники 
внесеного проекту держбюджету на 2016 р., а депутатам або повірити 
авторам так званої «реформи» на слово, або трохи поспати у сесійній 
залі під ялинкою.

Відтак, раніше другої половини січня ми не дізнаємося, як саме по-
гано нам буде, а от суму «компромісних ставок» відчуємо незабаром.

До розробки нових податкових 
моделей чомусь забули залучити 
представників провідних галузей 
економіки, зокрема — енергетиків
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Наразі ми стоїмо на порозі глобальних змін 
в енергетичній галузі, яка вже перебуває у ста-
дії реформування. Відповідно до Закону України 
«Про засади функціонування ринку електричної 
енергії України», з 1.07.17 р. повномасштабно 
запрацює новий устрій на енергоринку, згідно з 
яким  нинішня модель єдиного оптового поста-
чальника буде змінена на ринок двосторонніх до-
говорів, ринок «на добу наперед» і балансуючий 
ринок. 

Одним із основних принципів, які запроваджу-
ються одночасно з новою моделлю ринку елек-
троенергії, є принцип добросовісної конкуренції, 
основними методами якого є загальне зниження 
ціни для кінцевого споживача, підвищення якос-
ті продукції, поліпшення сервісного супроводу  
основної діяльності, впровадження новітніх тех-
нологій та інших переваг. Тобто, конкурентний 
ринок змушує суб’єктів працювати не лише ре-
зультативно, а й ефективно.

Ефективний результат діяльності компанії не-
можливий без ефективного використання фінан-
сів, тому НАЕК «Енергоатом» вже зараз необхідно 
навчатися не просто витрачати кошти, а вико-
ристовувати їх раціонально. Зокрема, оплата 
придбаних товарів, робіт і послуг має здійснюва-
тись за середньоринковими цінами з урахуван-
ням специфіки підприємства, кількості продукції, 
передбачуваності компанії в частині виконання 
своїх зобов’язань тощо. Однак, постійні публіка-
ції на інтернет-ресурсі «Наші гроші», проведені 
службові розслідування, ревізії фінансово-гос-
подарської діяльності відокремлених підрозділів 
вказують на те, що, на жаль, ми не вміємо (або 
не хочемо) ефективно витрачати кошти. 

Недбалість чи корупція?
Незважаючи на те, що на кожній атомній 

станції функціонують власні комітети конкурсних 
торгів і при проведенні надпорогових закупівель 
застосовується конкурс з єдиним критерієм для 
переможця — найнижча ціна порівняно з іншими 
учасниками, ефективне використання коштів від-
сутнє. Більше того, в багатьох фахівців компанії 
існує стереотип загального бачення функціону-
вання оператора ядерних установок: «Ми екс-
плуатуюча організація і наш пріоритет — забез-
печення безпечної експлуатації атомних блоків 
і виробництво електроенергії, а фінанси нам 
виділяють згори, тож нема чим перейматися». 
З таким баченням нам нема чого робити в кон-
курентному середовищі, оскільки ця парадигма 
спрямована на результативність, тобто забезпе-
чення безпечного функціонування атомних бло-
ків і виробництво електроенергії, але аж ніяк не 
на ефективність.

Наразі можна беззаперечно констатувати від-
сутність єдиного розуміння, єдиної мети, єдиних 
цінностей в діяльності нашого підприємства.

Є випадки, коли навіть за наявності конку-
рентного середовища, через завищені ціни на 
товар доводиться скасовувати конкурсні торги, 
оскільки крім формальної процедури, викладе-
ної в законі, більшість членів комітету конкурс-
них торгів керуються, в першу чергу, здоровим 
глуздом. Такі непоодинокі випадки насправді 
демонструють відсутність або розуміння, або 
бажання окремих посадовців опікуватися пи-
таннями ефективності як роботи компанії в ціло-
му, так і своєї власної діяльності. Протистояння 
(прямо або опосередковано) серед окремих під-

ДОСЯГНЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОГО  
РЕЗУЛЬТАТУ
Відсутність в НАЕК «Енергоатом» плану стратегічного розвитку 
фактично унеможливлює нормальний і сталий розвиток 
сучасної компанії, оскільки в основу процесу формування 
стратегії покладено прагнення компанії до успішної 
конкуренції.

Олег ПОЛІЩУК, 
директор Центру із 
запобігання і проти-
дії корупції – радник 
президента
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розділів має багато ознак так званого «італій-
ського страйку».

Яка ж причина такої ситуації? На мій погляд, 
їх три: по-перше, як було сказано вище, — свідо-
мість окремих посадовців компанії спрямована 
виключно на результативну діяльність без ура-
хування необхідності ефективного використання 
коштів та інших ресурсів, по-друге — корупція. 
Причому корупція може мати дві сторони пси-
хологічного відношення до цього. Перша — пря-
мий умисел, коли посадова особа забезпечує 
результат діяльності при неефективному ви-
користанні коштів підприємства з одночасним 
особистим збагаченням. Друга — недбалість в 
будь-якому її прояві, коли посадова особа ком-
панії неналежним чином виконує свої функції, і 
тоді відбувається безпідставне збагачення на-
ших контрагентів. 

На жаль, відсутність належної фахової дієздат-
ності і відсутність волі у правоохоронців не дають 
можливості швидко й ефективно усунути коруп-
ційні явища в компанії з одночасним притяг-
ненням до відповідальності причетних до цього 
осіб. Але невже нам треба щоб обов’язково хтось 
прийшов зі сторони? Невже відсутнє власне усві-
домлення, розуміння і відповідальність? 

Ще однією причиною існування таких про-
явів корупції, які тягнуть за собою неефективне 
використання коштів, є відсутність жорстких ка-
дрових рішень з боку керівництва компанії щодо 
посадовців, які дискредитували себе своїми не-
ефективними діями. Але сама ситуація просто 
змушує вже найближчим часом відреагувати на 
некомпетентність, непрофесіоналізм і небажан-
ня змінювати себе, свою свідомість. Аргумент 
«не змінилась країна, навіщо змінюватися нам» 
не працює, коли мова йде про компанію, яка 
займає активну соціально-громадську позицію, 
та більше того — відповідає за ядерну безпеку і 
мусить базувати свою діяльність на засадах куль-
тури безпеки, що стосуються усіх без винятку ас-
пектів виробництва. 

Стратегічний підхід
Що треба зробити для підвищення ефектив-

ності при витрачанні коштів? Найголовніше, 
кожен посадовець, кожен співробітник НАЕК 
«Енергоатом» має однозначно усвідомити, що 
на  конкурентному ринку існує єдина формула 
для успіху. Тож замість формули досягнення ре-
зультату, ми переходимо до формули досягнення 
ефективного результату через ефективні дії. І це 
обов’язково має бути вказано в плані стратегіч-
ного розвитку компанії. 

Питання раціонального використання коштів 
на даному етапі має бути взяте на найвищий 
рівень контролю, і усунення виявлених зловжи-

вань має відбуватися без будь-яких компромісів, 
у тому числі і через радикальні кадрові рішен-
ня. Одночасно слід вживати заходи щодо  роз-
ширення конкуренції серед потенційних поста-
чальників. Необхідно також переглянути існуючі 
процедури погодження технічної документації, 
пов’язаної з постачанням обладнання; підходи 
до планування закупівель, оскільки в більшості 
випадків між оголошенням конкурсу та проце-
дурою закупівлі проходить замало часу, що уне-
можливлює своєчасне входження на ринок нових 
виробників і, відповідно, звужує конкуренцію. А 
саме розширення конкуренції є передумовою для 
підвищення якості продукції і зменшення ціни.

Необхідно зрозуміти, що НАЕК «Енергоатом» 
стоїть на порозі великих змін — це реформи енер-
горинку, корпоратизація тощо. І наскільки вдало 
ми адаптуємось та включимось в конкуренту бо-
ротьбу заради розвитку атомної енергети-
ки, залежить виключно від нас усіх разом.

Однією з причин існування проявів 
корупції є відсутність жорстких 
кадрових рішень з боку керівництва 
компанії щодо посадовців, які 
дискредитували себе своїми 
неефективними діями.
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Перші результати
На першому етапі впровадження пілотного 

проекту в Енергоатомі до нової системи був під-
ключений лише один відокремлений підрозділ 
«Управління справами» (має широку номенклату-
ру товарів, які не впливають на безпеку АЕС). Про-
тягом чотирьох місяців  середня економія склала 
20%.

Оскільки пілотний проект довів свою спромож-
ність, прийнято рішення про розширення цього 
проекту на абсолютно всі відокремлені підрозді-
ли компанії. Це було офіційно закріплено наказом 
президента Енергоатому від 21.05.15 р.

Не можна сказати, що впровадження в усіх 
підрозділах відбувалося жваво (всі знають, як в 
компанії люблять формалізм), але протягом літа 
всі підрозділи підключилися до системи, прове-
ли тестування та почали впроваджувати систему 
електронних закупівель. На сьогодні більшість під-
розділів закуповують товари, номенклатура яких є 
типовою і не містить додаткових технічних вимог, 
за допомогою цієї системи. Компанія отримує ре-
альну економію коштів (див. мал. 1).

Весь процес закупівель відбувається у відкри-
тому режимі, де всі бачать все (це, до речі, є не-
формальним гаслом цього проекту), що гарантує 
абсолютну прозорість цих операцій. З одного боку, 
корупція в цьому випадку може бути виключно 
віртуальною, з іншого — ніхто не зможе висунути 

претензій до компанії, що вона закуповує не те, не 
в тих і не за тими цінами: редукціон є редукціон.

Основна складність масштабного впроваджен-
ня системи полягає в тому, що замовникам (у тому 
числі й Енергоатому) потрібно дуже детально і 
максимально точно прописувати технічні вимоги 
до планованої закупівлі. Зокрема, окрім конкрет-
ного опису предмету закупівлі, з технічних вимог 
мають бути виключені всі дискримінаційні умови 
і чітке зазначення брендів, торгівельних марок та 
назв компаній. В самому крайньому випадку може 
бути вказаний бренд з обов’язковим зазначенням 
«або аналог».

В цій надважкій праці обіцяли допомогти 
профільні асоціації. Керівництва профільних 
об’єднань дуже схвально ставляться до самої ідеї 
впровадження електронних закупівель і вислови-
ли готовність допомагати на всіх етапах реалізації 
проекту електронних торгів, оскільки вбачають в 
даному процесі не тільки розширення ринку дер-
жавних закупівель та утворення нормального кон-
курентного середовища для всіх учасників, але й 
потужний двигун в боротьбі з корупцією.

Як воно все діє
На першому етапі підрозділ компанії надає за-

мовлення з технічними умовами та описом товару, 
який потрібно придбати. В ідеалі будуть шаблони, 
надані профільними асоціаціями та зібрані на 

ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ:  
ПРОЗОРО ТА ЕФЕКТИВНО 
Більше року тому — 31 жовтня 2014 р. президент НАЕК 
«Енергоатом» Юрій Недашковський та група «Прозорі закупівлі» 
Громадянської платформи «Нова країна» підписали меморандум 
про запровадження електронних торгів у процедурах закупівель 
компанії. В Енергоатомі була створена робоча група, яка активно 
включилася в процес побудови системи електронних закупівель. 
Як результат, в лютому 2015 р. ВП «Управління справами» здійснив 
першу реальну закупівлю. Цьому передували два місяці кропіткої 
роботи великої команди фахівців.

Олександр МАХНО,  
заступник директора 
ВП «Управління 
справами»

ПРО АВТОРА:
Працює в НАЕК «Енергоатом» з 2014 р. Активний учасник волонтерської групи «Енергоатом для 

АТО», учасник руху «Автомайдан». Потерпає від засилля бюрократії та небажання посадовців брати на 
себе відповідальність. Був засновником приватної компанії, відтак, як хазяїн бізнесу в минулому, не 
завжди розуміє халатне ставлення окремих посадовців чи рядових співробітників до роботи.
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Електронні закупівлі НАЕК «Енергоатом» та іі підроділів у 2015 р. 

Рейтинг організаторів 

Динаміка закупівель

Кількість тендерів 

Середня кількість 
пропозицій на торги 

Планова сума, млн. грн 

З одним  
учасником

Економія, 
млн. грн

353 3,07 54,21
78 
(22%) 7,53

ВП «Рівненська АЕС»

ВП «Управління справами»

ВП «Запорізька АЕС»

ВП «Атомремонтсервіс»

ВП «ЮУАЕС»
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51

36
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17

12

18 90

12 60

6 30

0 0

Завершена 
закупівля

Кваліфікація 
переможця

Пропозиції розглянуто

Закупівля  
не відбулась

26,9%

9,9%
30,9%

26,3%
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спеціальному сайті www.help.vdz.ua, але на деякі 
товари доведеться писати ці регламенти фахівцям 
компанії.

Після цього фахівці з моніторингу проводять 
попередній моніторинг цін,  щоб визначити аргу-
ментовано доцільну вартість закупівлі товару. Ціна 
має бути реальною, тому що постачальники не 
зможуть запропонувати свої пропозиції, які будуть 
вищими за назначену замовником ціну (технічні 
умови електронних закупівель).

Наступний крок — розміщення на електронному 
майданчику тендеру замовника. В цьому проекті 
може брати участь необмежена кількість електро-
нних майданчиків, але всі вони пов’язані з єдиною 
базою даних. Тобто тендер замовника побачать на 
всіх майданчиках, які беруть участь у проекті.

На другому етапі проходить процес уточнення 
тендерних умов — постачальники можуть ставити 
питання замовнику для уточнення ряду умов: тех-
нічних, постачання товару, оплати тощо (період 
цього етапу визначає замовник на етапі форму-
вання тендеру). Після цього постачальники нада-
ють свої пропозиції по тендеру.

На третьому етапі проходить редукціон (аук-
ціон з пониженням вартості). Постачальники, що 
надали свої пропозиції, мають можливість протя-
гом трьох кіл редукціону понизити вартість своєї 
пропозиції. Дуже важливим є той момент, що жо-
ден учасник процесу — ані замовник, ані інші по-
стачальники — не бачать реальних назв компаній, 
що беруть участь в редукціоні, тобто зберігається 
повна анонімність і прозорість.

На четвертому етапі система сама видає за-
мовнику пропозицію з найменшою вартістю — по-
чинається процес «кваліфікації». Співробітники 
компанії замовника проводять аналіз наданих 
переможцем торгів документів на їх відповідність 
кваліфікаційним вимогам (установчі документи, 
сертифікати якості на товар тощо). Якщо поста-
чальник чи товар не відповідає технічним умовам, 
що були задані в тендері, замовник має право ар-
гументовано відхилити пропозицію компанії-пере-
можця, і система автоматично запропонує наступ-
ного за ціною учасника. Цей процес буде тривати 
до моменту обрання постачальника. Дуже важли-
вим в цьому є те, що всі відмови мають бути чітко 
аргументовані, оскільки вони можуть бути оскар-
жені в судовому порядку, а це негативно вплине на 
імідж замовника у разі необгрунтованої відмови.

Заключний етап — підписання договорів і про-
ведення фактичного постачання товару замовни-
ку. На цьому етапі надважливим є процес контролю 
якості товару, і відповідно прописана в договорах 
можливість повернення товару недоброякісному 
постачальнику (дуже важлива грамотна робота 
юристів, що будуть готувати договори).

Піонерам завжди важко, вони мають пробити 
шлях для наступних. Члени робочої групи Енер-
гоатома свідомо пішли цим шляхом, адже є ве-
личезне бажання позбутися кайданів корупції в 
процесах закупівлі товарів та послуг компанією 
і зробити цей процес максимально прозорим 
та зрозумілим всім учасникам (як працівникам 
компанії, так і стороннім учасникам, включаючи 
контролюючі органи, які останнім часом приді-
ляють аж занадто багато уваги діяльності 
Енергоатома). 

Данила Лавренов, заступник директора центру зов
нішніх інформаційних технологій:

Результати впровадження електронних закупівель в 
Компанії можна оцінювати на тактичному і стратегічному 
рівнях. З точки зору тактики, результат є: ми – перші, ми - 
найкращі  з вітчизняних держпідприємств. Ми довели що 
система є життєздатною і ефективною як для Компанії, так і 

для наших постачальників. Але щодо стратегії… Ми маємо вже успішно вико-
ристовувати набутий досвід та розширювати номенклатуру і кількість закупі-
вель через електронні торги. Лише тоді можна буде сказати, що ми  отримали 
абсолютно нову систему держзакупівель, яка дозволяє не просто економити 
мільйони, але  ефективно розпоряджатися наявним фінансовим ресурсом, 
котрий, на жаль, з кожним роком стає все більш дефіцитним. Електронні тор-
ги – найбільш простий, зрозумілий та незалежний від людського фактору ін-
струмент закупівель (на жаль, поки що тільки для типової номенклатури), що 
нівелює корупційні прояви та завищення ціни. І – що не менш важливо для 
керівника – унеможливлює будь-яку  критику за недобросовісні процедури 
на його адресу з боку громадськості та ЗМІ. Саме тому, переконаний, очіль-
ники наших відокремлених підрозділів мають бути головними замовниками 
процесів впровадження електронних торгів, розширення їхньої номенклату-
ри, ініціаторами процесів широкого інформування про торги для створення 
справжнього конкурентного середовища, без якого неможливе формування 
ринкової ціни.

Олександр Лісовий, директор з інформаційних 
технологій:

Ми активно відслідковуємо процес запровадження 
«електронних закупівель» з початку пілотного проекту. 
Очевидними є переваги такої системи з точки зору одно-
моментної доступності інформації щодо закупівель для всіх 
її потенційних учасників. До того ж це вже спростило та 

пришвидшило контроль відповідності договору, що укладається, та пропозиції 
переможця електронних торгів.

В Компанії на цей час запроваджено механізми замовлень, зокрема ТМЦ, 
за допомогою єдиної інформаційної системи, ведеться постійна робота із за-
безпечення  чіткого зазначення предмету замовлення та його технічних ха-
рактеристик на ранніх етапах планування. Логічним кроком для нас в рамках 
підготовки до переведення всіх закупівель на електронні майданчики є робо-
та з інтеграції внутрішньої системи планування та підготовки закупівель та зо-
внішнього (відкритого) торгового майданчика для прискорення, спрощення 
та здешевлення ведення закупівельних процедур.

На жаль, сьогодні ще існують невизначеності у питаннях застосування 
юридично значимого електронного цифрового підпису, але така робота, ми 
про неї знаємо, розробниками системи та ДСССЗІ ведеться і, сподіваємось, 
принесе прозорий та ефективний результат.
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Практичний досвід
Як розповіла начальник відділу супроводу кон-

курсних торгів Юлія Шершень, за підсумками 33-х 
електронних закупівель вже укладені договори, ще 
сім — на стадії укладання та десять — на етапі про-
ведення. Водночас 32 процедури було відмінено. У 
90% випадків — через відсутність пропозицій. «Це 
пов’язано з тим, що організації-постачальники ще не 
адаптувалися до нових умов і не зареєструвалися на 
електронних майданчиках», — пояснює Ю.Шершень. 
За її словами, найбільш проблем виникає із заку-
півлею продуктів харчування для їдалень, тоді як з 
конкурсами на постачання, скажімо, спецодягу для 
персоналу ситуація доволі непогана. Наприклад, 
нещодавно було проведено електронні торги на за-
купівлю майже 100 тис. пар рукавиць. Участь у них 
взяли п’ять фірм-постачальників. Зрештою після ре-
дукціону початково заявлену ціну в 600 тис. грн вда-
лося знизити майже на 200 тис. грн, тобто практично 
на 30%. Погодьтеся, економічна вигода очевидна.

Оцінили на станції й прозору схему роботи систе-
ми електронних закупівель. Система повністю ніве-
лює суб’єктивний фактор і запобігає будь-яким про-
явам корупції. Так, переможця торгів система обирає 
автоматично: ним стає учасник, який запропонував 
найнижчу ціну. Тільки після цього розкривається на-
зва організації, яка перемогла, і замовник отримує 
доступ до її пакету документів. Якщо з документами 
все гаразд, а пропозиція постачальника повністю 
відповідає вимогам замовника, вона акцептується і 
впродовж десяти днів укладається договір, який та-
кож розміщується на електронній платформі. 

Відмова має бути  
обгрунтованою
Якщо після перевірки пакету документів 

з’ясовується, що організація не відповідає критеріям 
замовлення, пропозицію відхиляють і розглядають 
наступного учасника. До речі, витяг з протоколу з 
обгрунтованими причинами відмови також виносять 
на загал в електронному вигляді.

Якими ж можуть бути причини відмови? Напри-

клад, якість пропонованої продукції не відповідає 
вимогам замовника або ж обсяг послуг, які пропо-
нує організація, неповний тощо. Одного разу таким 
кандидатом в переможці оголошених Рівненською 
АЕС торгів стала фірма, яка була знята з реєстрації 
ще у 2012 р. і на момент проведення процедури не 
існувала. Безумовно, коли це з’ясувалося, пропози-
ція була відхилена. Ознайомитися з ходом і результа-
тами торгів, зокрема, і торгів, оголошених атомною 
станцією, може будь-хто, безкоштовно зареєстрував-
шись у системі на сайті http://prozorro.org/. 

Варто зазначити, що відділ супроводу конкурсних 
торгів у структурі РАЕС функціонує майже десять ро-
ків. З 2006 р. він супроводжує процедури закупівель 
відповідно до Закону України «Про державні закупів-
лі». За цей період було проведено 1490 відкритих 
торгів.

Звичайно, учасники торгів, які не стали перемож-
цями, мають право протягом десяти днів скаржитися 
в Антимонопольний комітет України. Практично усі 
скарги АМКУ приймає до розгляду, а це гальмує за-
купівельну процедуру щонайменше на місяць. Для 
такої стратегічно важливої галузі, як атомна енерге-
тика, це може стати серйозною проблемою, адже не 
виконані вчасно роботи створюють ризик для без-
пеки АЕС. Однак, схоже, не всі фірми це розуміють 
і часто зловживають своїм правом на оскарження. 
Мова йде про так званих «професійних скаржників», 
які подають скарги ледь не після кожного програно-
го тендеру. Однак статистика розгляду таких скарг у 
суді свідчить на користь РАЕС. А це ще раз підтвер-
джує: атомна станція проводить закупівлі прозоро, 
відкрито і в межах законодавства.

Відтак поширення останнім часом у ЗМІ однобо-
кої, неперевіреної, а часто завідомо неточної інфор-
мації щодо діяльності РАЕС змушує сумніватися у їх 
об’єктивності. 

За словами генерального директора Рівненської 
АЕС Павла Павлишина, підприємство, приєднавшись 
цього року до системи електронних державних закупі-
вель, ще раз підтвердило прагнення до макси-
мальної відкритості і прозорості  своєї роботи.

НА РАЕС ПЕРЕКОНАЛИСЬ У ПЕРЕВАГАХ 
ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

Іванна КОВБ,  
відповідальний 
секретар газети 
«Енергія» РАЕС

На Рівненській АЕС систему електронних торгів презентували 
у травні 2015 р. З того часу було оголошено 82 процедури 
електронних закупівель. А економічний ефект можна оцінити 
вже зараз. На станції підрахували: на кінець жовтня система 
електронних торгів дозволила зекономити в середньому 11% 
від оголошеної закупівельної ціни. А в окремих випадках ціну 
вдавалося знизити навіть до 30%.
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— Володимире Максимовичу, ми почули на 
«селекторі» про Ваші плани на наступний рік. Яку 
основну ідею2016 Ви закладаєте у виробничі про
грами?

— Основна ідея — незалежність нашої атомної 
енергетики. У цьому питанні ми йдемо пліч-о-пліч 
з Юрієм Олександровичем Недашковським, який 
поставив нам це завдання, і ми все робимо, щоб 
його  максимально і ефективно реалізувати. Ця ідея 
закладена в діяльність усіх «сервісних» підрозділів, 
включаючи «новачків», — унікальне підприємство 
«Автоматика та машинобудування». Кожного дня ми 
чуємо, як важко реалізовувати, навіть не інновації, 
поточні завдання через залежність від постачаль-
ника, який не завжди порядний. Така залежність 
посилюється далеким від досконалості законом про 
держзакупівлі, який гальмує будь-яку життєдіяльність 
компанії, якщо вона зав’язана на сторонніх гравців 
на ринку товарів і послуг.

Тому, формуючи навколо АЕС сильний «щит» з 
власних підрозділів, ми вже понад 10 років намага-
ємося реалізувати принцип самодостатності. 2016-й 
у нас пов’язаний більше з науковими та впроваджу-
вальними проектами.

— Яку номенклатуру Вам вдалося освоїти?
— Зроблено багато. Завдяки можливостям під-

розділу «Автоматика та машинобудування» ми може-
мо забезпечити АЕС своїми системами радіаційного 
контролю, виробництвом яких підприємство займа-
ється понад 20 років, але використовувалися їхні 
можливості на урановидобувних шахтах, де застосо-
вуються системи радіаційного контролю унікальної 
точності, тому що активність руди значно нижче, а 

отже , точність повинна бути вище. Ці ноу-хау унікаль-
ні. АтаМ почав виготовляти для Атоменергомаша 
системи телевізійного контролю. Для систем фізич-
ного захисту підприємство пропонує свої унікальні 
датчики.

— На якихось станціях це вже впроваджується?
— Пілотна станція — Запорізька АЕС. Це проект 

санпропускників, заміни систем радіаційного конт-
ро лю. Впроваджується абсолютно нова схема орга-
нізації контролю виходу із зони суворого режиму, на 
іншій елементній базі, іншому програмному забез-
печенні.

Але багато чого ще в стадії розробки. Я краще 
наведу інший унікальний для Енергоатома приклад 
синергії — це системи діагностики, які будуть виро-
блятися АтаМ спільно з КБ «Атомприлад».

Ще один, без перебільшення, прорив — це ви-
користання потенціалу Аварійно-технічного центру. 
Його унікальні технології будуть застосовані на атом-
них станціях. Це комплектація вузькоспеціалізова-
ним обладнанням басейнів витримки, активної зони 
реактора, там,  де можливе попадання сторонніх 
предметів. Мова йде про так звані автоматизовані 
«субмарини», які можуть діставати сторонні предме-
ти з елементів реактора, в тому числі міжтвельного 
простору в паливі. Не всі знають, що АТЦ сьогодні за-
безпечує сервісними послугами електростанції більш 
ніж по п’яти позиціях.

— А хто виробник обладнання для сервісних, не
машинобудівних підрозділів?

— Частина виробляється власними силами. На-
приклад, системи дезактивації, які розробив АТЦ. 

ВОЛОДИМИР ПИШНИЙ: 
КОРПОРАТИЗАЦІЇ МИ НЕ БОЇМОСЯ
У дискусіях навколо майбутньої корпоратизації Енергоатома 
найчастіше звучить питання: що буде з непрофільними, 
сервісними та машинобудівними підрозділами — такими 
як «Атомремонтсервіс», «Атоменергомаш», «Автоматика та 
машинобудування» та ін. У цьому році ці підприємства на чолі з 
віце-президентом компанії Володимиром Пишним виконали таку 
масштабну роботу з імпортозаміщення, диверсифікації поставок 
робіт та комплектуючих, що стає очевидним: не працівники 
відокремлених підрозділів, а компанія повинна піклуватись 
про те, щоб зберегти їх у своєму складі. Ми поспілкувались з 
Володимиром Пишним відразу після його селекторної наради, на 
якій обговорювалися виробничі програми на 2016 р.
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Сподіваюся, ви присвятите цьому підрозділу коли-
небудь один розділ в журналі: там працюють унікаль-
ні конструктори, вони володіють верстатним парком. 
Але найважливіше, що головний інженер цього під-
розділу Володимир Олексійович Гаврюш просто го-
рить бажанням реалізовувати нові проекти. Це дуже 
важливо.

Що стосується «субмарин», то найближчим ча-
сом ми будемо закуповувати для них комплектуючі 
в Швейцарії, щоб в 2016 р. впровадити цю сервісну 
послугу. Універсальне обладнання, як кажуть, на всі 
випадки життя.

На початку грудня АРС підписав договір з чесь-
кою «Шкодою» про передачу нам унікальної техно-
логії з ремонту головних роз’ємів циркуляційних на-
сосів. «Шкода» ж поставляє технології та обладнання 
для організації виробництва нових ущільнень.

Така технологія є тільки у «Шкоди». Вони вико-
нують сервісні роботи на болгарських, чеських АЕС. 
Для нас вони спеціально виготовлять обладнання і 
передадуть технологію.

Ви знаєте, що зараз реалізовується масштабна 
програма продовження ресурсу обладнання АЕС. 
Воно старіє, його треба відновлювати, але вже на 
базі нових технологій, з урахуванням передового до-
свіду. Це одне із завдань всіх без винятку підрозділів, 
які я курую.

— І Атоменергомашу?
— На жаль, тут складніше. Якби це було спеціалі-

зоване підприємство, яке працювало саме на реалі-
зацію нових технологій ... Але ж у нас великий обсяг 
поточної роботи: контейнери для ССВЯП, хвостовики 
і головки для ТВЕЛів тощо. Його завдання реалізува-
ти цей «вал», забезпечити всією необхідною номен-
клатурою, і паралельно розвивати нові технології.

Я вам відкрию секрет. У мене вже 2 роки щодня 
перед очима (показує на маркерну дошку на стіні 
навпроти. — Ред.) графік робіт над проектом КНВ — 
«Виробництво каналу нейтронного вимірювання». 
Зараз ми з КБ «Атомприлад» завершуємо виготов-
лення дослідного зразка виробу і, сподіваюся, у квіт-
ні проведемо внутрішньореакторні випробування в 
Інституті ядерних досліджень. Після цього плануємо 
організувати ліцензування дослідного зразка і під-
готуватися до його встановлення на одному з блоків 
АЕС.

— На якому саме?
— Поки не знаємо. Цей проект КНВ підходить під 

будь-який реактор. Подивимося, хто буде сміливіше.

— Часто ми чуємо критику на адресу наших під
розділів, що їх виробництво обходиться дорожче, 
ніж у стороннього спеціалізованого підрозділу. Як 
ідуть справи з новими проектами?

— Ми проводимо маркетингові дослідження. У 
Атоменергомаші, як би ми його не критикували, 

економічні служби проводять маркетинговий аналіз 
аналогічної продукції зарубіжних виробників, і не 
тільки. На жаль, ніхто в компанії їх не читає, окрім 
мене.

Що стосується ноу-хау, то розробка нових техно-
логій річ взагалі не з дешевих. Подивіться, скільки 
грошей витрачається в світі на дослідження в об-
ластях, де немає однозначних технологічних рішень? 
Найсвіжіший приклад — $1 млрд зібрали IT-компанії 
на проект OpenAI, який займеться створенням штуч-
ного інтелекту для виключно мирних цілей. Я вже не 
кажу про проект ІTER. Якщо б наші критики розгля-
дали інвестиції в розробку технологій з точки зору 
економії на майбутніх впровадженнях, незалежності 
компанії від зовнішніх загроз, то я б ще дискутував. А 
так, це не критика, а буркотіння.

Ось, наприклад, скільки, на Ваш погляд, пови-
нен коштувати ще один проект, який ми плануємо 
впровадити в 2016 р.: розробка спільно з Харків-
ським фізико-технічним інститутом і виробництво на 
Атоменергомаші поглинаючих зборок для системи 
управління і захисту реактора? Це ж буде чисте ім-
портозаміщення: сьогодні ці зборки ми отримуємо 
з РФ не тільки для російського палива, але і для 
американського. А наступного року ми представимо 
дослідний зразок і налагодимо їхнє виробництво на 
Атоменергомаші, в Енергодарі, де встановлено уні-
кальний вібростенд англійського виробництва, один 
на всю Європу! Він свого часу був поставлений для 
ДНІЦ СКАР і з 90-тих років пролежав у ящиках.

Ми його три роки тому забрали і змонтували на 
Атоменергомаші. Причому з урахуванням шумоза-
хисту. Колись у Підмосков’ї проводилися випробу-
вання наших нових виробів, так шумовий ефект був 
такий, що все місто тремтіло. Ми врахували цей до-
свід і зробили спеціальний бокс. Все готово для ви-
робництва.

Всі наші напрацювання ми проводимо за схемою: 
дослідні зразки - випробування - дослідження - сер-
тифікація - оформлення технічних умов. Як належно.

— А як же патенти?
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— З патентами у нас, на жаль, складно ... Це пи-
тання, на яке нам треба звернути увагу, але воно ви-
магає додаткових витрат. А ви ж бачите, як ми боре-
мося за кожну копійку ...

У КБ «Атомприлад» ми запатентували вдоскона-
лену конструкцію ТЕН КТ (трубчастих електричних на-
грівачів компенсатора тиску. — Ред.).

Але системно робота не ведеться, тому питання 
дуже правильне, нам треба активізувати патентну ді-
яльність ...

— ... Тим більше, якщо ви збираєтеся виходити 
на світовий ринок.

— Безумовно. Немає нічого нереального, хоча 
ринок ВВЕР давно поділений. Більшу його частину 
замкнула на себе «Шкода». Нещодавно керівництво 
«Шкоди» відвідало Вірменію, де вони думають роз-
ширювати свою присутність. Але все-таки зараз для 
нас головне завдання — забезпечити власні потреби 
АЕС, мінімізувавши залежність від зовнішніх поста-
чальників, особливо в номенклатурі, де конкуренція 
відсутня, а значить, ми залежимо від виробника, 
який може дозволити собі справжній диктат по від-
ношенню до Енергоатома.

— Ви перерахували багато розробок. Що Вам 
вдалося впровадити в 2015 р. із запланованого?

— Ми замінили половину конденсатора на друго-
му енергоблоці Ю УАЕС. 13 років планували, і ця мрія 
наполовину відбулася. У наступному році «доб’ємо» 
другу половину. У КБ «Атомприлад» провели натурні 
випробування системи діагностики турбогенера-
торів. Вона вже встановлена і працює на Рівнен-
ській АЕС. Узгодження пройшли нові конструкції 
ТЕН КТ — це другий клас безпеки. Далі, ремонт об-
ладнання першого контуру. Атоменергомаш освоїв 
виготовлення нікелевих прокладок на всі роз’ємні 
з’єднання. На всі!

Уявляєте, з чим ми зіткнулися? Ми зіткнулися з 
неякісною продукцією, тобто з вихідною сировиною 
матеріалу, який отримували з Росії. Проблема ви-
рішена. Ми свій нікель робитимемо в Артемівську, 
на Артемівському заводі кольорових металів, так би 
мовити, за давальницькою схемою.

Демонтовані трубки мідно-нікелевого сплаву ми 
будемо відправляти на Артемівський завод, де зро-
блять переплав і ми матимемо нікель, мідь. Тобто, 
закриємо всю номенклатуру.

— У чому ми ще сьогодні залежні від Росії, і що 
зроблено, щоб мінімізувати цей вплив?

— Зразу відповім: робочі лопатки для швидкохід-
них турбін — ми перемогли! Ми впровадили їхнє ви-
робництво на «Турбоатомі», який, як відомо, робить 
тихохідні турбіни. Це унікальне українське підприєм-
ство.

— Чи легко працювати з «Турбоатомом»?
— Легко! Ми один одного знаємо вже років 30 — і 

головного конструктора, і провідних фахівців. Ми до-
віряємо один одному, і завжди реально оцінюємо 
наші можливості.

— Складається враження, що ви за останні 2 
роки зробили стільки, скільки не було реалізовано 
за останні 5 років. Чому так?

— Знаєте, ще більше нам належить зробити. На 
початку грудня Енергоатом підписав договір про 
співпрацю з АТ «Сумський завод» Насосенергомаш». 
Ми вийшли на нову форму співпраці. У нас насосного 
обладнання їх виробництва — тисячі позицій на одну 
АЕС. Ми займемося удосконаленням конструкцій на-
сосного обладнання. Уявляєте собі масштаб робіт?!

— Чи можна стверджувати, що з постачання 
обладнання, комплектуючих і ремонтами Енергоа
том вже повністю незалежний від РФ?

— Є реальна можливість незалежності, і ми 
над нею інтенсивно працюємо. Причому не тіль-
ки останні два роки. Вийти на самозабезпечення 
— це завдання, яке Юрій Олександрович Недаш-
ковський ставив перед нами ще 10 років тому. У 
нас інша проблема: на жаль, все ще існують по-
середницькі структури, які ходять колами і нама-
гаються будь-якими шляхами, в тому числі і через 
депутатський корпус, зберегти за собою ринок. Є 
проблема і з недобросовісними постачальниками, 
які зривають терміни поставок, через суди виби-
вають, незважаючи на заявлену в конкурсі суму, 
підвищення оплати своїх послуг. Є фірми-посеред-
ники, через які нам йде не просто російська про-
дукція, а контрафакт.

Нам треба вийти у 2016 р. хоча б на 80% неза-
лежності від російських виробників. На сьогоднішній 
день маємо близько 60%.

Це, якщо брати номенклатуру, а не грошовий ви-
раз. У грошовому вираженні, якщо виключити пали-
во, диверсифікація якого вже практично відбулася, 
залишилися деталі, у нас залежність від РФ набагато 
менше.

Але потенціал ще є. Тому хотілося б, щоб все в 
компанії розглядали відокремлені підрозділи як 
«свої», «наші», а не як «хвіст», який сам по собі від-
паде після корпоратизації.

— Ви зараз про підходи в цілому, або про фінан
сову частину, зокрема, про оплату праці?

— І про це теж. Візьмемо, наприклад, ВП «Авто-
матика та машинобудування» — їх опустили нижче 
плінтуса, хоча у них унікальні результати.

— Можна зрозуміти аргументи Ваших опонен
тів. Наші фінансисти цілком справедливо побо
юються, що як тільки підвищити рівень оплати, 
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продукція АтаМ стане, як це трапилося з Атоме
нергомашем, неконкурентною на зовнішньому 
(поза Енергоатомом) ринку ...

— Знаєте, в ході навчання в рамках «Академії ке-
рівників атомної енергетики», яку в минулому році 
створив Юрій Олександрович, ми проходили курс 
«Управління фінансами». Наш викладач, Савчук 
Володимир Павлович, в голові у якого 1 000 під-
приємств, для яких він розробляв фінансові моделі, 
бізнес-плани і т.д., готовий сформувати для наших 
підприємств економічну модель розвитку. Ми до-
мовилися зустрітися в січні, поставити завдання і 
разом з його фахівцями займатися цим питанням. 
Основні завдання: дати підрозділам більше само-
стійності, можливості управляти фінансовим, тру-
довим ресурсом. Управляти в реально і науково 
обгрунтованих межах, відповідно з найкращими 
практиками.

Що стосується питання зарплат...  Ми не порів-
нюємо себе з ліцензованим персоналом АЕС. Але в 
машинобудуванні той же Атоменергомаш не на пер-
шому місці. У нас середня по АЕМ зарплата — 7490 
грн, а у «Турбоатома» — 7840 грн. А це теж державне 
підприємство. І частка зарплати у них в кінцевій ціні 
— 36%, не така вже й мізерна.

— А як йдуть справи з конкуренцією за типовою 
номенклатурою виробів, не пов’язаних з безпекою 
АЕС безпосередньо? Ми зацікавлені в її розши
ренні?

 — Вона сама по собі розширюється. Я недавно 
відвідав місто Борислав, про яке писав Франко у 
своєму творі «Борислав сміється», і відкрив унікаль-
ний експериментальний ливарно-механічний завод. 
І таких відкриттів багато.

Бориславський завод готовий виготовляти за-
пчастини для дизель-генераторних установок. Це 
нам дасть можливість уникнути монополії російсько-
го «Дизельенерго».

А скільки ще таких підприємств з величезним 
потенціалом, які ще з «радянських часів» дивом ви-
жили?..

— Чи відчуваєте Ви інтерес до такої масштаб
ної диверсифікаційної діяльності з боку АЕС або є 
спроби «включити повільний газ»?

— Інтерес колосальний, як тільки на станції при-
йшли команди з фахівців заводів-виробників. Як би 
красиво не була оформлена програма імпортозамі-
щення, її реалізація залежить в першу чергу від став-
лення станцій до неї. Зараз взаєморозуміння є. На 
АЕС добре розуміють, що краще працювати з вироб-
ником, який врахує всі вимоги, ніж з посередником, 
якого мало що хвилює, крім фінансової частини.

— А Ви боїтеся корпоратизації?
— Звичайно, ні! Ми готові з 2004 року.

«АтаМ» готовий до складних задач
Відокремлений підрозділ «Автоматика та  машинобудування»  вже сфор-

мував на 2016 р. досить серйозний портфель замовлень. Серед головних за-
вдань — освоєння у стислі терміни випуску для «Енергоатома» продукції, яка 
раніше імпортувалась.

Незважаючи на «юний» вік у складі НАЕК «Енергоатом» (ДП «НВК «Авто-
матика та  машинобудування» («АтаМ») включено до складу компанії як від-
окремлений підрозділ у 2014 р.), підприємство має 55-річну історію вироб-
ничої діяльності, і за цей час накопичило значний науково-технічний досвід та 
має потужний виробничий потенціал. 

Включення «АтаМ» до складу НАЕК дозволяє значно розширити її 
можливостi в організації робіт з імпортозаміщення обладнання для АЕС, вести 
розробки, виготовлення та впровадження наукомістких виробів для рішення 
нестандартних завдань, що стоять перед компанією.

Враховуючи ту нішу, яку «Автоматика та машинобудування» зайняло в 
структурі НАЕК «Енергоатом», підприємство не відчуває труднощів у форму-
ванні портфелю замовлень (поки що їх навіть більш ніж достатньо).

Основні завдання на 2016 р.
На 2016 р. для ВП «Автоматика та машинобудування», згідно виробничої 

програми для потреб «Енергоатома», визначені наступні напрямки робіт:
•	 заміна	 блоків	 та	 пристроїв	 детектування	 на	 сучасні	 (енергоблоки		

№№3, 4, 5 ЗАЕС);
•	 розширення	функцій	станцій	радіометричного	контролю,	модернізація	

систем радіаційного контролю за нерозповсюдженням радіоактивних 
речовин у санпропускнику (СК1, СК2 ЗАЕС);

•	 проектування	та	запуск	у	виробництво	«стандартного»	поста	контролю	
автоматизованої системи контролю радіаційного стану для всіх україн-
ських АЕС;

•	 проектування	та	запуск	у	виробництво	систем	радіаційного	контролю	
теплоносія першого контуру по реперних радіонуклідах (енергоблоки  
№№3, 4 ЗАЕС);

•	 система	відеонагляду	на	території	заводу	нестандартного	обладнання	
та труб ВП «Атоменергомаш».
Також ВП «Автоматика та машинобудування» активно шукає можливос-

ті реалізації у 2016 р.  завдань, які поки що не включені в програму:
•	 розробка,	виготовлення	та	впровадження	стендового	обладнання	цен-

трального диспетчерського поста і лабораторій  навчально-тренуваль-
ного центру ЗАЕС;

•	 виготовлення,	 постачання	 і	 впровадження	 обладнання	 для	 системи	
радіаційного контролю комплексу по переробці РАВ на ЗАЕС.

Замовлення від партнерів
Крім «Енергоатома», замовниками продукції  ВП «АтаМ» є ДП «СхідГЗК», 

гірничорудні підприємства Криворізького регіону, підприємства країн СНД.
 На 2016 р. запланований  до випуску широкий перелік продукції. Зокре-

ма, це навантажувач ковшовий шахтний; аварійно-рятувальна підйомна уста-
новка з глибини до 1,5 км; кліті аварійно-рятувальні; системи технологічного 
контролю для видобутку, переробки та збагачення уранових руд; системи те-
левізійної  інспекції шахтних вентиляційних стволів; вибухова техніка; системи 
зв’язку та багато іншого.

 Отже завдання на 2016 р. поставлені не прості, але підприємство про-
йшло дуже серйозну школу самостійної роботи на ринку, має виробничу базу, 
а найголовніше — професійний колектив. Усе це дає серйозні підстави ствер-
джувати, що «Автоматика та машинобудування» впорається з усією заплано-
ваною роботою.
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— В принципі, стандартне інтерв’ю для корпо
ративного видання прийнято починати з підбиття 
підсумків. Давайте поговоримо про результати 
виробничої діяльності. Будьякий топменеджер 
обов’язково знайде показник, який за звітний пе
ріод має позитивну динаміку. У вас є такі, в першу 
чергу, у виробничих показниках?

— Якщо вам потрібна картинка, її можна намалю-
вати. Але я б не став таким підрозділам, як наш Атом-
ремонтсервіс, задавати питання про динаміку обсягів 
виробництва. І ось чому. На сьогодні чисельність АРС 
становить 824 людини, з них майже 600 — промпер-
сонал. Як робиться план АРС? Це — виробіток, помно-
жений на кількість промперсоналу. Звідки беруться 
цифри виробітку? Зворотним способом: зарплата 
працівників, керівництва плюс адміністративні витра-
ти, транспорт тощо  діляться на кількість промперсо-
налу. Наприклад, в цеху з ремонту тепломеханічного 
обладнання (ЦРТМО) 230 робітників. Вартість однієї 
людини-місяця — 31 тис. грн. На 2015 р. виробничий 
план АРС становить 181 млн. грн.

Аналізувати реальну картину, шукати досягнень 
треба під іншим кутом. У нас змінилися не обсяги ро-
біт, а їх структура. Якщо десять років тому ми займа-
лися в основному низькокваліфікованою роботою, то 
зараз виросла кваліфікація робіт і, відповідно, праців-
ників. Мета — витіснити сторонні організації, багато 
з яких монополісти, а отже — не мають конкуренції і 
диктують ціни.

Тобто, ми стали зменшувати частку технічно про-
стих робіт — тут широкий конкурентний ринок під-
рядних організацій, ці роботи дешевше і простіше 
замовляти сторонній організації. Нас же цікавлять 
такі роботи, як ремонт головного роз’єму реактора, 
маслонаповненого обладнання, спеціальної армату-
ри, заміна робочих лопаток турбоагрегатів тощо. Ми 
підготували персонал, закупили оснастку, і в цьому 
наша частка зросла. Збільшилась в спеціалізованих 
складних технічних роботах. Дорогих. Найголовніше, 
що це всі роботи, які впливають на безпеку АЕС. Я за-

вжди говорив, що найнадійніший персонал — свій.

— Якщо у вас вже є обладнання, технології, ви 
зможете і штат розширити, були б замовлення. Ви 
собі ставите такі цілі?

— Звичайно, ставлю. Обсяги робіт, які ми вже 
взяли на себе, щоб не втратити ринок і не віддати їх 
стороннім організаціям, передбачають збільшення 
штату на 30 чоловік. З січня 2015 р. наша чисельність 
зросла на 25 чоловік.

Якщо у нас з’являться постійні замовлення, можна 
буде спокійно брати персонал, і навіть поза штатом, на 
контрактній основі.

— Але ж рівень його кваліфікації повинен бути 
відповідним?

— Так, звичайно. Для вирішення даної задачі у ВП 
«АРС» є система підбору персоналу, його підготовки, 
підтримання необхідної кваліфікації.

— Які завдання ви ставите перед своїм персо

ВІТАЛІЙ ШИКУН: АРС МОЖЕ 
ЕКСПЛУАТУВАТИ ЦСВЯП
Півтора року Віталій Шикун очолює «Атомремонтсервіс» — хоч і 
скромний за чисельністю, але амбітний, виходячи з планів розвитку, 
відокремлений підрозділ Енергоатома. За півроку після призначення 
Віталій Анатолійович дав інтерв’ю журналу «Енергоатом України», 
яке, на жаль, так і не було опубліковано. Багато чого з того, про 
що говорив рік тому директор АРС, реалізовано, а багато що так і 
залишається в планах. Сьогодні ми повернулися до теми розвитку 
підприємства, його проблем і досягнень.
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налом? У першу чергу цікавлять перспективи роз
витку.

— У липні 2014 р. ми розробили і затвердили «Про-
граму розв’язання галузевих завдань з технічного об-
слуговування і ремонту в НАЕК «Енергоатом» на 2014-
2017 рр.

На сьогоднішній день ми освоїли роботи з перело-
пачування роторів турбін. У 2014 р. ми вперше зроби-
ли заміну робочих лопаток на енергоблоці №1 ЮУАЕС. 
Нам цю роботу боялися довірити, але ми взялися і 
якісно її зробили. Цього року ми виконали заміну ро-
бочих лопаток і на енергоблоці №2 ЮУАЕС. Також було 
закуплено додаткове обладнання для ремонту масло-
наповненого устаткування, що дозволило виконувати 
ці роботи на двох АЕС одночасно.

Зараз ми продовжуємо освоювати нові напрямки: 
з модернізації статорів генераторів турбін блоків-міль-
йонників за технологією Alstom і, крім того, у 2016 р. 
ми будемо готові виконувати роботи з ремонту і мо-
дернізації головного роз’єму ГЦН-195М за технологі-
єю «Шкоди» (Чехія).

Найголовніше для нас — розвиток сучасного інжи-
нірингового підприємства. Компанія повинна стати 
повністю самодостатньою у вирішенні складних тех-
нічних завдань.

— Якщо помріяти, яким ви бачите АРС, з ураху
ванням тих завдань, які перед вами поставив пре
зидент?

— Головне для мене, як керівника, для того щоб 
вирішувати поставлені завдання і братися за вико-
нання нових, — збільшення чисельності до 1000 фа-
хівців, цього достатньо. Друге — участь у будівництві 
та подальшій експлуатації Централізованого сховища 
відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Коли буде 
робочий проект, буде вирішуватися питання про будів-
ництво, про вибір генпідрядника, основну частину ро-
біт повинна виконувати компанія.

— Які це роботи?
— Монтаж устаткування, фіззахисту. АРС має ліцен-

зію з фіззахисту, і чому б цю роботу не зробити для 
компанії? Але найголовніше наше завдання по ЦСВЯП 
— стати експлуатуючою організацією, закріпити цю 
функцію за АРС.

Це буде економічно виправдано. Якщо створювати 
окремий ВП, наприклад, ВП «ЦСВЯП», знадобиться ди-
ректор, головний інженер, секретар, бухгалтерія тощо 
плюс необхідний оперативний персонал. Це все зайві 
витрати. У нас багато чого з перерахованого вже є, не 
треба дублювати структуру. З іншого боку, якщо роби-
ти ВП у Києві, це знову-таки логістичні складнощі, за-
йві витрати на транспорт. Хто повинен працювати на 
ЦСВЯП? Висококваліфікований персонал, який вміє 
поводитися з ВЯП. Резерв такого персоналу в Славу-
тичі в рази більше, ніж у Києві!

— Ваш персонал не відчуває нестачі в мотива
ції?

— Відчуває. Але я завжди навожу у приклад зарп-
лату. Хіба хороша зарплата — погана мотивація? Ви-
йдіть за ворота, який рівень середньої зарплати? У 
нас слюсар шостого розряду отримує близько 7 тис. 
грн. На теплових станціях зарплата нижча у два рази. 
Ось у чому суть. Рівень зарплат не порівняти, плюс — 
це держпідприємство. Ніхто не рахує тринадцяту зарп-
лату, ніхто не рахує оклад на оздоровлення, путівку за 
10% від вартості. Притому все вчасно, стабільно. Це 
не стимул? Я вважаю, — стимул.

Наш персонал небалуваний, ми звикли працюва-
ти «перекотиполе». У нас сформувався дуже серйоз-
ний колектив. Він створювався не менше п’яти років. 
З 2001 по 2006 рр. у нас була велика ломка. Коли 
людина 240-250 днів на рік перебуває у відряджен-
ні — їй дуже важко психологічно. Якщо давати премію 
просто тому, що виконано план, мотивувати таку лю-
дину складно.

Ми вважаємо, що потрібно міняти принцип форму-
вання мотивації і це повинно бути не 5%.

— Але хіба не керівник повинен сам розподіляти 
преміальний фонд?..

— Раніше так і було. А зараз АРС виконав план, в 
межах ФОП ми вирішили преміювати. Виходить наказ 
на преміювання всього АРС у розмірі 5% від окладу. 
Всі отримують однаково. Буває, звичайно, таке, що 
дві-три людини відзначилися, виконали роботу краще 
за всіх, і нам приходить іменний лист подяки з прохан-
ням окремо заохотити працівника матеріально.

Ми можемо таке зробити тільки з економії ФОП, 
іншої можливості у нас немає. Будь-яке преміюван-
ня — це ФОП. Перевищення ФОП неприпустимо. А за 
старим положенням виходив коефіцієнт плюс 10%, які 
віддавалися в фонд директора. Завдяки цьому, я, як 
директор, міг розподіляти ці гроші між співробітника-
ми.

— АРС одне із самих невеликих і найперспектив
ніших підприємств в компанії, яке швидко розвива
ється. Наскільки ви готові стати пілотним майдан
чиком для відпрацювання інновацій?

— Ми готові. Я вже президенту говорив про це. 17-
18 жовтня минулого року проходило навчання з кор-
поратизації. Я тоді напівжартома пропонував цю схему 
відрепетирувати на АРС.

— А якщо брати взаємини АРС і НАЕК. Що потріб
но додати, що відняти?

— У 99,9% випадків по всіх документах, які вже 
йдуть в електронному режимі, вимагають дублікати в 
паперовому вигляді. Ми стільки переводимо паперу, 
підшиваємо звіти і т.д. Навіщо? Все листування за 
кілька останніх років є в електронному вигляді. Можна 
все швидко знайти по пошуку, що займе три хвилини.
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Я, звичайно, розумію, що державні гроші люблять 
рахунок, але я іноді не можу зрозуміти, хто в компа-
нії хто. Так багато щаблів. Мені пару раз доводилося 
ставити питання руба — або ми зараз його вирішуємо, 
або я йду до президента.

Загальний стан можу змалювати одним словом — 
зацентралізованність.

— Ви вважаєте, що це людський фактор або сис
тема?

— 90% — це людський фактор.

— Людина забуває, що ви обслуговуєте станції...
— От тільки хотів це сказати. Я не буду називати по-

сад, але деякі в компанії міркують наступним чином 
(причому вголос міркують): краще забюрократизува-
ти будь-яке рішення, ніж його ухвалити і за нього від-
повідати.

— Ви не будете проти, якщо ми це надрукуємо?
— Ні, звичайно. Одна з наших проблем — і мова 

йде не тільки про Енергоатом — це страх перед від-
повідальністю. 90% питань, які не вирішуються, зале-
жать від особи, яка ухвалює проміжне рішення.

Тішить те, що  ми в наших починаннях завжди зна-
ходимо підтримку у керівництва компанії. Без цього 
ми не змогли б динамічно розвиватися і ви-
рішувати перспективні завдання.

Впровадження на «відмінно»
У процесі ремонтів устаткування енергоблоків АЕС фахівцям 

ВП «Атомремонтсервіс» часто доводиться стикатися з роботами, 
що раніше не виконувалися і вимагають залучення не тільки широ-
кого кола фахівців, а й впровадження нових технологій. Одним із 
видів таких робіт став ремонт головного роз’єму реактора.

У ході експлуатації реакторної установки на ущільнювальних 
поверхнях головного роз’єму реактора (ГРР) утворюються дефекти 
у вигляді наминів, пор і мікротріщин. Раніше їх усували методом 
ручної вибірки дефектних ділянок та їх заплавлення за спеціально 
розробленими технологіями. Невеликі за розмірами дефекти усу-
валися ручним шліфуванням із забезпеченням плавного переходу 
виправлюваної ділянки до ущільнювальної поверхні.

Однак ці методи не могли гарантувати, що відновлення ущільню-
вальної поверхні зроблено в проектних параметрах, зважаючи на 
великі розміри самого роз’єму (більше 4000 мм). Саме тому НАЕК 
«Енергоатом» вирішила придбати багатофункціональний пристрій 
для ремонту і відновлення ГРР. Фахівці компанії зупинили свій ви-
бір на пристрої US-3000R виробництва французької фірми PROTEM 
зі зварювальним модулем PZ UZK-TIG фірми VUJE (Словенія).

Цей пристрій забезпечує виконання  механічної обробки по-
верхонь такими операціями, як точіння, фрезерування, шліфу-
вання і свердління, а також наплавка антикорозійного покриття 
ущільнювальної поверхні методом автоматичної аргонодугового 
зварювання неплавким електродом.

US-3000R оснащено програмними комплексами, виносними 
пультами управління як механічною обробкою, так і наплавленням 
ущільнювальної поверхні, що дозволяє знизити дозові наванта-
ження на персонал.

Враховуючи, що на українських АЕС роботи з ремонту головно-
го роз’єму реактора за допомогою US-3000R проводилися вперше 
(всього у світі виготовлено 5 одиниць таких пристроїв), для якіс-
ного впровадження US-3000R був підготовлений довгостроковий 
план з відпрацювання технологій механічної обробки і зварюван-
ня на базі «Атомремонтсервісу» з подальшим практичним засто-
суванням пристрою US-3000R на майданчиках українських АЕС.

Для реалізації даного проекту була створена група з кращих 
фахівців «Атомремонтсервісу». У рамках підготовки до виконання 
робіт з ремонту та відновлення ГРР енергоблоків АЕС було прове-
дено цілий комплекс заходів. Зокрема, розроблені та узгоджені з 
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона комплекти техноло-
гічної документації та інструкції. Для відпрацювання технологічних 

операцій, а також можливості відпрацювання режимів в положенні 
«імітатор верхнього блоку» був виготовлений стенд-імітатор ГРР. 
Фахівці групи в процесі відпрацювання технологій на стенді-іміта-
торі вирішували проблеми адаптації програмного забезпечення. 
За кресленнями, розробленими фахівцями «Атомремонтсервісу», 
був виготовлений стапель для установки верхнього блоку реакто-
ра, на якому вперше у виробничих умовах застосоване автома-
тичне зварювання (наплавлення) в стельовому положенні бага-
тофункціонального пристрою US-3000R. Проведено навчання та 
атестація необхідного персоналу, а також проведені випробування 
зварювальних матеріалів на стенді-імітаторі ГРР. Крім того, виго-
товлена допоміжна оснастка і пристосування для оптимізації та 
якісного виконання робіт.

Після випробувань US-3000R за участю представника Держа-
томрегулювання, пристрій було визнано готовим до виконання 
ремонтів.

«Пілотним» енергоблоком для впровадження US-3000R і ре-
монту ГРР був визначений реактор блоку №3 Рівненської АЕС, на 
якому у 2012 р. виконаний перший в історії «Енергоатому» ремонт 
ГРР за новою технологією.

Наступним став енергоблок №1 ЮУАЕС, на якому ремонт був 
виконаний у 2013 р.

У 2015 р. фахівці «Атомремонтсервіса» виконали одразу два 
ремонти ущільнюючих поверхонь головних роз’ємів реакторів: на 
енергоблоках №2 ЗАЕС та №2 ЮУАЕС.

Слід зазначити, що від ремонту до ремонту персонал «Атомре-
монтсервіса» накопичує досвід, удосконалює технології ремонту та 
майстерність виконання робіт. У результаті цього вдалося значно 
знизити дозові навантаження на персонал і оптимізувати підготов-
ку реакторної установки до виконання робіт з ремонту ГРР.

Ці роботи проводяться на так званій «критичній червоній лінії 
ремонту енергоблоку», де будь-яка (навіть незначна) помилка пер-
соналу може спричинити продовження термінів ремонту, що не-
припустимо, оскільки це призводить до великих економічних втрат 
компанії (а при ситуації, що склалася в енергетиці країни, — це двічі 
неприпустимо).

Завдяки зібраності, відповідальності та високої кваліфікації всіх 
учасників ремонтів — верстатників, слюсарів, зварювальників, ін-
женерно-технічних працівників і керівників, всі поставлені перед 
«Атомремонтсервісом» завдання були виконані на «відмінно». Про 
це свідчить надійна робота реакторних установок з головними 
роз’ємами реакторів, які отримали нове життя.
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ЧОМУ БУДУВАТИ НОВІ 
РЕАКТОРИ ВСЕ СКЛАДНІШЕ
Світова ядерна енергетика продовжує успішно розвиватись. На 
сьогоднішній день у 30 країнах світу в експлуатації знаходиться 
441 ядерний енергетичний реактор сумарною встановленою 
потужністю 382 ГВт, ще 65 реакторів сумарною потужністю понад 
64 ГВт знаходяться на стадії будівництва, 163 реактори сумарною 
потужністю 184 ГВт — на стадії планування.

Микола КУХАРЧУК,  
директор з міжна-
родного співробіт-
ництва

Мал. 1. Кількість енергоблоків на стадії будівництва по країнам

Китай

Росія

Індія

США

Півд. Корея

ОАЕ

Білорусь

Японія

Пакистан

Словаччина

Україна

Аргентина

Бразилія

Фінляндія

Франція

23

9

6

5

4

4

2

2

2

2

2

1

1

1

1 Джерело: PRIS, МАГАТЕ

У 2015 р. в експлуатацію були введені 9 енер-
гоблоків, 8 з яких — в Китаї (КНР), 

1 — в Південній Кореї. Крім того, розпочато бу-
дівництво 4 енергоблоків, 3  з яких — в КНР, а 1 — 
в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Очікуєть-
ся, що до кінця року в КНР почнеться будівництво 
ще 2 енергоблоків.

За оцінками Всесвітньої ядерної асоціації 
(WNA), до 2030 р. у світі на стадії будівництва і 
планування буде знаходитись 220 енергоблоків, 
з яких 55 будуть розташовані в країнах-членах 
ОЕСР1, 79 — в КНР, 35 – в країнах колишнього 
СРСР і 26 — в Індії. За даними WNA, до 2030 р. 
світові ядерні енергогенеруючі потужності скла-
датимуть 614 ГВт(ел), за оцінками Міжнародного 
енергетичного агентства (МЕА) — 543 ГВт (ел).

При цьому, за даними МЕА, найбільше зростан-
ня ядерно-енергетичних потужностей спостеріга-
тиметься в таких країнах як Китай, Індія, Південна 
Корея та Росія. Зростання потужностей в Китаї ста-
новитиме 132 ГВт. Ядерно-енергетичні потужності 
в Індії та Росії збільшаться відповідно на 33 ГВт і 
19 ГВт.

 Із загальної кількості енергоблоків на стадії 
будівництва 54 — це легководні реактори з водою 
під тиском, 4 — важководні реактори, 4 — киплячі 
водяні реактори, 2 — реактори на швидких нейтро-
нах і 1 — високотемпературний реактор з газовим 
охолодженням. 

При більш детальному розгляді технологій лег-
ководних реакторів з водою під тиском можна 
відзначити триваючий перехід від реакторів дру-
гого покоління до більш складних реакторних тех-
нологій нового покоління (APR-1400, AES-2006, 
AP1000, EPR), які є еволюційним розвитком по-
передніх проектів з використанням систем пасив-
ної і «внутрішньо властивої» безпеки, підвищеною 
економічністю і короткими строками будівництва. 

Передбачалося, що порівняно з реакторними 
1 ОЕСР – Організація економічного співробітни-
цтва та розвитку

технологіями другого покоління, реактори нового 
покоління будуть більш економічними з меншими 
строками будівництва. Однак, реальна вартість 
спорудження цих АЕС суттєво зросла, а модульний 
принцип будівництва не дав очікуваного ефек-
ту та призвів до збільшення строків будівництва. 
Найбільше зростання вартості будівництва мож-
на спостерігати на французькій АЕС «Фламан-
віль» і фінській АЕС «Олкілуото» з майже $7 тис. 
за 1 кВт, а також американських АЕС «Вогл» і АЕС 
«В.С.Саммер» — відповідно майже $6 тис. і $4 тис. 
за 1 кВт. 

У той же час в Індії, Південній Кореї та Китаї, 
якщо дивитися на їх власні проекти будівництва, 
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цей показник знаходиться на рівні $1,5 – 2,2 тис. 
за 1 кВт. При цьому КНР вдається будувати дешево 
як власні реактори CPR-1000, так і американські 
AP1000 і французькі EPR, вартість спорудження 
яких в цих країнах у рази вища. Водночас, при 
експорті вартість китайської (АЕС «Чашма» в Па-
кистані) і південнокорейської реакторної техноло-
гії (АЕС «Барака» в ОАЕ) дорожчає більш ніж в 1,5 
рази. 

Що впливає на збільшення 
ціни та термінів будівництва
Ключовими факторами зростання вартості 

будівництва АЕС є зрілість проекту, тип договір-
них відносин та управління ризиками. Найбільші 
складнощі, що можуть призвести до перевитрат та 
затримок при будівництві, виникають при реалі-
зації перших у своєму роді (FOAK) проектів спору-
дження АЕС. За даними NEA, витрати FOAK можуть 
становити до 30% вартості одномоментного будів-
ництва перших проектів АЕС.

Одним із прикладів FOAK-проектів є спору-
дження енергоблоков №3 АЕС «Олкілуото» і №3 
АЕС «Фламанвіль» з реакторами EPR-1600. У 2005 
р., коли почалося будівництво цих енергоблоків, їх 
вартість оцінювалась у €3,3 млрд. За останніми 
оцінками, вартість енергоблока №3 АЕС «Олкі-
луото» досягне €8,5 млрд., енергоблока №3 АЕС 
«Фламанвіль» — €10,5 млрд. Цього року строки 
введення обох енергоблоків в експлуатацію були 
перенесені на 2018 р. Обидва проекти, незва-
жаючи на те, що в них використовується однако-

ва технологія, можна віднести до FOAK-проектів, 
оскільки в них задіяні різні ланцюги постачальни-
ків, які незнайомі з особливостями регулювання в 
цих країнах і вирішують нагальні проблеми неза-
лежно один від одного. 

До категорії FOAK-проектів можна також відне-
сти будівництво АЕС «В.С. Саммер» і АЕС «Вогл» з 
реакторами AP-1000 в США. Окрім використання 
нової реакторної технології, основними причина-
ми затримок, які призвели до перенесення строків 
завершення будівництва реакторів більш ніж на 
рік, стали новий модульний принцип будівництва 
та дефіцит кваліфікованих робітників.

Теза про те, що вартість будівництва першого у 
своєму роді реактора вища за вартість серійних, 
які зводилися в минулому, пояснює чому нові ре-
актори EPR у Франції та Фінляндії та AP1000 в США 
настільки затратні, але не відповідає на питання, 
чому в КНР і Південній Кореї будівництво дешевше. 
Це пояснюється тим, що значний вклад у вартість 
будівництва вносять його строки. У таких країнах 
як Південна Корея, Китай і Японія будівництво 
триває від 4 до 6 років, а в європейських країнах 
може займати 6 – 8 років. Значна відмінність ка-
пітальних витрат між країнами пояснюється також 
різницею в оплаті праці, досвідом будівництва 
реакторів, ефектом масштабу при будівництві де-
кількох енергоблоків, а також більш стислим і ор-
ганізованим ліцензуванням. 

У випадку з енергоблоками №6, №7 АЕС «Ка-
сівадзакі-Каріва» (Японія) з першими реакторами 
ABWR строки будівництва енергоблоків становили 

За даними звіту «Projected Costs of Generating Electricity» (2015),  
підготовленого Агентством з ядерної енергії (NEA) при ОЕСР

Примітка: ВП — встановлена потужність; ОВБ — одномоментна вартість будівництва; ЕіТО — експлуатація і технічне обслуговування; ПВЕ — приведе-
на вартість виробництва електроенергії

Вартість будівництва і виробництва електроенергії АЕС

Країна Тип РУ
ВП ОВБ

Щорічний платіж 
інвесторам Витрати 

на ЯПЦ
Витрати на 

ЕіТО
ПВЕ

3% 10% 3% 10%
МВт $/кВт $/МВт-год $/МВт-год $/МВт-год $/МВт-год

Франція EPR 1630 5067 26,91 92,53 9,33 13,33 49,98 115,21
Фінляндія EPR 1600 4896 26,01 89,41 5,09 14,59 46,13 109,10
Угорщина PWR 1180 6215 32,30 104,89 9,60 10,40 53,90 124,95

Японія ALWR 1152 3883 20,62 70,90 14,15 27,43 62,63 112,50
Корея ALWR 1343 2021 10,41 33,15 8,58 9,65 28,63 51,37

Словаччина ВВЭР 440/
В213 2 х 535 4986 26,65 93,05 12,43 10,17 53,90 116,48

Великобританія EPR 2х1600 6070 31,59 103,46 11,31 20,93 64,38 135,72
США ALWR 1400 4100 30,75 79,16 11,33 11,00 54,34 101,76

Китай
ALWR 1080 1807 9,60 32,99 9,33 6,50 25,59 48,83
ALWR 1250 2615 13,89 47,75 9,33 7,32 30,77 64,40
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51,5 місяців. Якщо виключити ті роботи і випро-
бування, що можна віднести до складових FOAK-
проекту, строки будівництва можна було б скоро-
тити до 48 місяців. Таким чином, перший проект 
спорудження АЕС з реакторами ABWR був заверше-
ний у встановлені строки. При цьому термін будів-
ництва був майже на рік коротший порівняно з тра-
диційними реакторами типу BWR в Японії. Строки 
будівництва наступних енергоблоків з реакторами 
ABWR TEPCO оцінила від 35 до 40 місяців.  

Ставка на локалізацію
При реалізації проектів будівництва АЕС все 

більш широке розповсюдження набуває стратегія 
локалізації та передачі технологій. Ефективність 
стратегій локалізації впродовж тривалого часу мож-
на спостерігати у Франції, Японії, Південній Кореї та 
Китаї. Нещодавній досвід локалізації в Південній 
Кореї є найбільш показовим. У перші роки після 
придбання АЕС від Westinghouse і Framatome лока-
лізація становила від 8% до 29% необхідного об-
ладнання. На початку 2000 р., коли були побудова-
ні енергоблоки №5 і №6 АЕС «Йонгван», локалізація 
вже становила 79%. В кінцевому підсумку, Півден-
на Корея спромоглася розробити свій власний про-
ект OPR-1000, який став типовим для корейських 
АЕС і на базі якого був розроблений удосконалений 
енергетичний реактор APR-1400, що наразі пропо-
нується на експорт в ОАЕ і США.

Політика Китаю також направлена на під-
тримку місцевих виробників обладнання та ком-
понентів АЕС. У разі відсутності виробничих по-
тужностей залучаються зарубіжні компанії для 
передачі необхідних технологій або створення 
спільних підприємств з китайськими партнерами 
з метою локалізації виробництва. Першими за-
рубіжними технологіями, що були освоєні в КНР, 
стали французькі реактори PWR потужністю 900 
МВт (М310), на основі яких були розроблені реак-
тори CPR-1000 і CPR-1000+, а також ACPR-1000, 
що має ліцензійну чистоту і може пропонуватися 
на експорт без обмежень з боку французів. Окрім 
французьких технологій, КНР також повністю опа-
нувала канадську технологію CANDU-6. На даний 
час в КНР ведеться освоєння американської тех-
нології АР-1000. Наразі Китай спроможний своїми 
силами виробляти 30-40% обладнання, що вико-
ристовується в AP-1000, в той час як локалізація 
виробництва обладнання для реакторів другого 
покоління становить вже 80%. 

На сучасному етапі існує широкий спектр різ-
них схем розподілу відповідальності між кінцевою 
експлуатуючою організацією майбутньої АЕС та ге-
неральним підрядником. МАГАТЕ і NEA виділяють 
три основні підходи при укладенні контракту на 
спорудження АЕС: будівництво «під ключ», окремі 
поставки за островами та окремі поставки за ком-
понентами. 

Замовники з невеликим досвідом в ядерно-
енергетичній галузі найчастіше обирають віднос-
но дорогі контракти на будівництво АЕС «під ключ» 
і за островами, а більш досвідчені замовники від-
дають перевагу самостійному вибору необхідних 
робіт і послуг. 

В очікуванні оптимальних 
рішень
Слід визнати, що світова атомна промисло-

вість досі не створила нової збалансованої мо-
делі реалізації проектів і зайняла вичікувальну 
позицію в сподіванні на те, що активне будівни-
цтво нових АЕС в азіатському регіоні призведе до 
появи нової бізнес-моделі. Серед інших викликів, 
які стоять перед ядерно-енергетичною галуззю 
в сфері будівництва нових АЕС, можна виділити 
такі:
•	 зміна	 технологій,	 тобто	 перехід	 до	 реакторів	

нового покоління;
•	 втрата	професійних	знань	 і	дефіцит	кваліфіко-

ваних кадрів;
•	 складний	ланцюг	поставок	із	супутніми	питан-

нями управління якості;
•	 постійні	 зміни	 в	 проекти	 будівництва	 нових	

АЕС;
•	 зміна	політичної	та	громадської	підтримки	після	

аварії на АЕС «Фукусіма-Даїчі».

Основні види контрактів на спорудження АЕС
«Під ключ»  
(turnkey  
contract)

Окремі 
поставки за 
островами  
(split-
package 
contract)

Окремі  
поставки  
за компо-
нентами 
(multiple 
package 
contract)

Підрядник бере на 
себе відповідаль-
ність за завершен-
ня всіх частин і 
фаз проекту — від 
початку проектуван-
ня до закінчення 
спорудження. У 
світовій практиці 
при реалізації про-
ектів спорудження 
АЕС «під ключ», як 
правило, укладають 
EPC-контракт 
(engineering, 
procurement, 
construction), тобто 
контракт на інжи-
ніринг, постачання 
обладнання та по-
слуг, будівництво. 

Зобов’язання 
з проектування 
та спорудження 
АЕС розподілені 
серед відносно 
невеликого числа 
підрядників. Кожен 
підрядник несе 
відповідальність 
за значний обсяг 
робіт. У найпрості-
шому вигляді даний 
підхід передбачає 
розподіл поставок 
на ядерний і турбін-
ний острови.

Замовник/власник 
майбутньої АЕС 
бере на себе всю 
відповідальність 
за управління 
проектом — від 
проектування до 
закінчення спо-
рудження (за до-
помогою компанії-
проектанта та/або 
консультантів).
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«Залежними ми не були  
ніколи»
У своєму вітальному слові голова Держа-

томрегулювання Сергій Божко зазначив, що 
прийшов у сферу ядерного регулювання ще 
у 1993 р. і застав тих людей, які створювали 
у 1991 р. незалежний регулюючий орган в 
Україні. «Але з іншого боку, у 2000 р., після 
довготривалої «блокади» з боку Міністерства 
екології, цей регулюючий орган знову став не-
залежним. З огляду на це, в мене навіть була 

ідея святкувати 15-ту річницю, а через «/» 
24-ту», — пожартував він, передаючи слово 
Анатолію Дем’яненку, Головному інспектору з 
ядерної та радіаційної безпеки України у 1991-
2007 рр.

«Мене попросили розповісти про історію ре-
гулюючого органу з часів Радянського Союзу, 
тому я відразу скажу, що не плями на сонці, а 
нереалізовані амбіції окремих людей призвели 
до тієї чехарди, яка відбувалась у цій сфері. 

Дійсно незалежний регулюючий орган з 
ядерної та радіаційної безпеки було створено 
в Україні відразу після розвалу СРСР. Від по-
чатку цей орган називався Державний комітет 
України з ядерної та радіаційної безпеки Украї-
ни. Але у 1992 р. з’явилась постанова Кабінету 
Міністрів України, в якій відповідальність за 
безпеку українських атомних станцій було по-
кладено персонально на директорів станцій. 
Наступний крок — це прийняття Закону України 
«Про ядерну та радіаційну безпеку». 

На жаль, саме в цей час проявились амбі-
ції тодішнього міністра екології Юрія Костенка, 
який вирішив за принципом німецького Мі-
ністерства екології підпорядкувати Комітет з 
ядерного та радіаційного нагляду Мінекології. 

ЧОМУ 
ДЕРЖАТОМРЕГУЛЮВАННЯ 
«ПРИХОВУЄ» СВІЙ ВІК
4 грудня Державній інспекції ядерного регулювання 
України виповнилось 15 років. Навіть власне свято 
Держатомрегулювання провело у форматі Семінару з 
актуальних питань ядерної та радіаційної безпеки, який 
запам’ятався не лише звітами, але й обміном спогадами між 
старими друзями. Цікавими та емоційними були розповіді 
про минуле регулюючого органу. Точніше сказати,  органів, 
адже ще до появи Держатомрегулювання існували установи, 
які також виконували регулюючі та наглядові функції у 
сфері атомної енергетики. Це — історія про те, як справжні 
професіонали чесно робили свою справу, не звертаючи уваги 
на постійні спроби переформатувати наглядовий орган задля 
чиїхось амбіцій, а також про те, чому власне регулятор вирішив 
«приховати» свій вік.

Петро ЧЕРНИХ
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Вагові категорії у той час були різні, тому нам 
важко було сперечатись – раз, два і перевели. 
Але Головну державну інспекцію по нагляду за 
ядерною та радіаційною безпекою, яка існува-
ла у складі Комітету і яку я очолював, залишили 
як юридичне лице. «Завдяки» іншим амбітним 
людям створилась ситуація, в якій функціями 
регулюючого органу в повному обсязі не во-
лоділи ні Комітет при Мінекології, ні Інспекція. 
Не буду розповідати, яка була війна, але скін-
чилась вона тим, що 15 років тому Інспекцію 
позбавили статусу юридичної особи. Таким 
чином, у пана Божка сьогодні свято, а в мене 
нібито і не дуже.

Але все ж таки повернемось до історії про 
те, як формувався регулюючий орган з ядер-
ної безпеки та нагляду за часів саме СРСР. На 
радянських атомних станціях інспектори з без-
пеки  з’явились наприкінці 1970-х років — це 
був єдиний контролюючий орган, який знахо-
дився безпосередньо на атомній станції. Ін-
спектор здійснював реєстрацію обладнання та 
нагляд. Але після подій на американській АЕС 
Три Майл Айленд у 1979 р. радянський уряд за-
думався щодо необхідності підсилення нагляду 
на АЕС. Якщо хто не знає, то в Радянському Со-
юзі була прийнята програма щодо будівництва 
20 атомних енергоблоків-мільйонників на рік. 
Лише уявіть собі — 20 енергоблоків на рік! 

На першому етапі була введена система ін-
спекторів з ядерної безпеки від Мінсередма-
шу, але вони здійснювали виключно нагляд. У 
1984 р. все ж таки було прийнято рішення про 
створення незалежного наглядового органу, 
проте знову ж таки саме наглядового, а не ре-
гулюючого. Довго створювався цей орган, але 
трапилась аварія на Чорнобильський АЕС, і 
вже після цього регулюючому органу були при-
свячені декілька постанов самого Політбюро 
ЦК КПРС. Цікаво, що низка цих постанов тор-
калась таких питань, як виділення квартир для 
фахівців у Москві, дозвіл приймати на роботу в 
цій орган із збереженням заробітної платні з 
попереднього місця роботи, виділення квартир 
у містах-супутниках АЕС. У липні 1986 р. керів-
ником Держатомнагляду РСРС було призначе-
но директора Білоярської АЕС Вадима Малише-
ва. Саме у той час мене запросили до Києва на 
посаду начальника Південно-західного округу 
Держатомнагляду. Відтоді я почав свою роботу 
в Україні, отримав штатний розклад, структуру, 
запропонував роботу у Києві фахівцям з Чорно-
бильської станції. 

Після того, як я підготував пропозиції щодо 
функцій Південно-західного округу, голова 
Держатомнагляду Малишев запитав в мене: 
«Ти що хочеш функції Комітету на себе пере-
брати?» Відповідаю: «На території України — 

так». Зі мною почалась «виховна робота», але 
знайшлись добрі люди, які сказали Малишеву: 
в Дем’яненка стоїть телетайп і позивний його 
«КВАРК». Ну всі ж знають що таке кварк, але 
Малишеву сказали, що це слово розшифрову-
ється як «Київський ВАРіант Комітету». Приїж-
джаю чергового разу до Малишева, а він мені 
каже, вказуючи на своє крісло: «Анатолій — це 
крісло для тебе занадто широке». Я йому по-
яснив, що я у це крісло не прагну потрапити. 
Коротше кажучи, людей та функції він мені дав. 
Але у якості покарання додав наглядові функ-
ції ще й за кількома АЕС на території РСФСР — 
Курською, Нововоронезькою та Ростовською.  
У таких умовах ми і працювали до розвалу 
СРСР у 1991 р., і якось справлялись. Чи були 
ми залежні від Москви? Так, у деяких моментах 
були, Малишев вимагав, щоб я із ним узгоджу-
вав окремі рішення, але більша частина рішень 
приймалась нами самостійно.  
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Одним з прикладів того, що наша діяльність 
завжди була незалежною від чиїхось примх, 
можна назвати виведення з ремонту шостого 
енергоблока Запорізької АЕС 9 травня 1997 
р. Ремонт закінчився, але частини відповідних 
обгрунтувань не було надано, не було проведе-
но огляд обладнання та його реєстрація. Відпо-
відальні особи нічого кращого не вигадали, як 
потягти мене до тодішнього віце-прем’єра з пи-
тань паливно-енергетичного комплексу Анато-
лія Мінченка. Почались розмови про те що блок 
відремонтований стоїть, його пускати треба, а 
Мінченко в мене питає: «А ти що скажеш?» Я 
пояснюю, що обладнання не зареєстроване. А 
Мінченко був фахівець з технарів, і як це почув, 
відразу їм каже: йдіть звідси. Одним словом, 
попали хлопці «по повній програмі», а скільки 
та «програма» тривала, я вже не пам’ятаю. Так 
що, ніколи ми не були залежними у своїх прин-
ципових рішеннях».

Від оператора — регулятору
Яке ж свято регулятора без привітань від 

того, кого він регулює. Вітаючи колектив Дер-
жатомрегулювання, президент НАЕК «Енергоа-
том» Юрій Недашковський також поділився іс-
торіями 15-річної давнини:  

«Я добре пам’ятаю часи, коли створювалось 
Держатомрегулювання — це був дуже цікавий 
рік, відбувалось реформування енергоринку, 
коли вперше було покінчено з бартерними 
розрахунками, почались грошові розрахунки. 
Вперше розпочалось фінансування живими 
коштами добудови енергоблока №2 на Хмель-
ницькій АЕС та енергоблока №4 на Рівненській 
АЕС, які у 2004 р. були введені в експлуатацію. 
Було створено Державне підприємство «Енер-
горинок». До речі, саме тоді я вперше обійняв 
посаду президента Енергоатома. Пам’ятаю на-
раду у тодішнього Президента України Леоніда 
Кучми, яка була присвячена урочистому за-
криттю Чорнобильської АЕС, оскільки плану-
вався міжнародний захід. Напередодні наради 
Леоніду Даниловичу всю ніч телефонували наші 
закордонні, так би мовити, «старші брати», і 
роз’яснювали, яким має бути державний орган 
з ядерного регулювання. Кучма був дуже роз-
дратований, бо через різницю в часі йому те-
лефонували глибоко вночі. Після тривалих кон-
сультацій рішення про створення Державної 
інспекції ядерного регулювання було прийняте, 
і я вважаю це було дуже правильне рішення. 
Держатомрегулювання перетворилось на по-
тужний орган з незалежним статусом і великим 
інтелектуальним та кадровим потенціалом. За 
ці 15 років регулятор став одним з наріжних 
каменів у функціонуванні та подальшій роз-
будові української атомної енергетики та про-
мисловості. За цей час була створена сучасна 
нормативна база, створені та напрацьовані 
відповідні процедури. Я переконаний, що Дер-
жатомрегулювання сьогодні найбільш відпові-
дає європейським вимогам серед усіх органів 
державного регулювання України. Ваше свято 
– це і свято експлуатуючої організації, оскіль-
ки без вас неможливо існування атомної 
енергетики та її подальший розвиток».

Колектив НАЕК «Енергоатом» вітає Регулятора 
з ювілеєм та бажає: нехай ваші вимоги 
випереджають наші можливості, адже без цієї 
рушійної сили неможливий справжній розвиток 
атомної енергетики в Україні. 
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Найбільш дієвим інструментом із підвищення 
довіри суспільства та відкриття публічної інфор-
мації є запровадження практик корпоративної 
соціальної відповідальності (КСВ) в управління 
компанії. КСВ — це не тільки відкриття суспільно 
важливої інформації, а своєрідна місія з приве-
дення діяльності компанії у відповідність з очікува-
нями суспільства. КСВ дозволяє підвищити конку-
рентоздатність підприємства, покращити боротьбу 
з корупцією, політику охорони довкілля, сприяє 
розвитку місцевих громад, забезпеченню чесних 
операційних практик, дотриманню прав людини та 
кодексу етики. КСВ також вимагає звітування про 
виконану роботу.  Для Енергоатома впровадження 
КСВ це, перш за все, відповідальність перед сус-
пільством та підтримка бренду України за її меж-
ами.

КСВ для держкомпаній
Ми вже звикли, що неефективна, часто з по-

рушеннями антикорупційного законодавства, ро-
бота компаній, якими управляє держава, не рідко 
стає причиною конфліктів, скандалів та розсліду-
вань. Революція Гідності значно підвищила рівень 
очікування суспільства від роботи органів влади 
та державних компаній. З одного боку ці компанії 
намагаються самостійно змінювати форми та під-
ходи до корпоративного управління, залучаючи 
більше зацікавлених сторін до процесу прийняття 
рішень, з іншого — такі зміни стимулюються нови-
ми вимогами законодавства та євроінтеграційни-
ми прагненнями України. 

У більшості країн-членів ЄС існують законодав-
чі вимоги із соціальної відповідальності та прозо-
рості для держкомпаній. Такі нормативно-правові 
акти стосуються зазвичай корпоративного та фі-
нансового управління компаній, боротьби з коруп-
цією і підзвітності (з фінансових та нефінансових 

показників). Найбільш жорсткі заходи стосуються 
боротьби з корупцією, в деяких країнах навіть 
встановлені обмеження щодо винагород керівни-
ків держкомпаній (Фінляндія, Іспанія, Швеція). 

Запровадження КСВ в управління державними 
компаніями надає ряд безсумнівних переваг для 
самої компанії, її працівників та країни в цілому. 
По-перше, прозорість роботи підприємства у всіх 
сферах сприяє поліпшенню сприйняття її роботи 
суспільством, що сьогодні є вкрай актуальним. По-
друге, КСВ допомагає налагоджувати ефективну 
корпоративну культуру, підвищує інноваційність 
моделі управління компанії, таким чином підви-
щуючи її конкурентоспроможність. Крім того, дер-
жавні компанії з реалізованим підходом до КСВ 
захищають імідж України на світовій арені. 

Слід зазначити, що запровадження КСВ є також 
індикатором готовності державної бюрократичної 
машини до розвитку, спілкування з суспільством 
та захисту його інтересів. 

Енергоатом та прозорість
У травні 2014 р. Енергоатом за власною ініціа-

тивою приєднався до робочої групи з підвищення 
прозорості державних компаній. У рамках робочої 
групи представники експертних організацій на-
працьовували індекс прозорості держкомпаній та 
посібник-керівництво «Прозорість і корпоративна 
соціальна відповідальність». Вже у вересні 2015 
р. Енергоатом посів перше місце по рівню прозо-
рості серед 60 держкомпаній за результатами не-
залежної експертної оцінки, набравши 66 балів із 
100 можливих. Це ще не межа: в компанії постійно 
відслідковують наявність інформації та документів, 
доступних для розміщення на сайті та, відповідно, 
для громадськості.

«Прозорість компаній — це, в першу чергу, від-
критість їхніх дій і рішень, розкриття інформації 

СОЦІАЛЬНА МІСІЯ  
З ВИСОКИМИ СТАНДАРТАМИ

Вікторія ЯШКІНА,  
провідний спеціаліст 
відділу інформацій-
но-іміджевих проек-
тів Центру зовнішніх 
інформаційних 
комунікацій

Данило ЛАВРЕНОВ,  
заступник директора 
Центру зовнішніх 
інформаційних кому-
нікацій - начальник 
відділу роботи з 
громадськістю 

Державним компаніям зазвичай приділяється значно більше 
уваги громадськості, аніж приватним. Відтак, вони мають 
встановлювати високі стандарти бізнесу і подавати яскравий 
приклад із виконання суспільного договору. Проте в Україні, 
як правило, все навпаки: держкомпанії звикли до закритості, 
складності в розумінні своєї діяльності та непрозорості 
у прийнятті управлінських рішень. Енергоатом ламає ці 
стереотипи вже другий рік поспіль, доводячи, що державне 
управління може бути ефективним та прозорим. 
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та її повнота, достовірність і зрозумілість для го-
ловних груп стейкхолдерів (фізичні та  юридичні 
особи, які мають легітимний інтерес у діяльності 
організації. — Ред.). Індекс прозорості стає своє-
рідним інструментом не тільки виміру прозорості 
державних компаній, але і формування корпора-
тивної політики прозорості», — зазначила керівник 
Центру «Розвиток КСВ» Марина Саприкіна під час 

презентації Індексу 15.09.15 р.
Таким чином, Енергоатом не тільки збільшує 

показники відкритості, а й надає іншим компаніям 
приклад. 

Освіта як елемент КСВ
Підготовка кадрів для атомної промисловос-

ті — одне з пріоритетних завдань галузі. Освіта, 
яка сконцентрована на підготовці спеціалістів у 
сфері STEM (science, technology, engineering та 
mathematics) — математики, фізики, хіміки, інфор-
матики тощо — потребує особливого відношення 
та розвитку з урахуванням міжнародних тенденцій. 
За даними Мінекономрозвитку України, потреба у 
працівниках технічних спеціальностей — інжене-
рів, фахівців у галузі фізико-математичних наук у 
2015-2018 рр. значно зростатиме. 

Для Енергоатома впровадження КСВ 
це, перш за все, відповідальність 
перед суспільством та підтримка 
бренду України за її межами

Прозорість на практиці: оцінка веб-сайтів компаній

Зміст

Стратегія  
та звітність

Наявність на сайті компанії 
повної інформації з основних ас-

пектів соціальної відповідальності: 
корпоративного управління, трудових 
відносин, дотримання прав людини, 
екологічної політики, чесних операцій-
них практик, відносин зі стейкхолде-

рами та розвитку громади

Зручність доступу до будь-якої 
інформації про соціальну відпо-
відальність компанії

Оприлюднення на сайті компанії 
бізнес-стратегії й стратегії з корпо-
ративної соціальної відповідальнос-
ті, фінансової та КСВ звітності

Навігація
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У вересні 2015 р. в Україні було закладено 
фундамент у підвищення якості технічної освіти — 
підписання Меморандуму про створення Коаліції 
STEM-освіти, співзасновником якої став Енергоа-
том разом з профільними навчальними заклада-
ми, фаховими асоціаціями та експертними органі-
заціями. Це є особливо актуальним в умовах, коли 
через російську окупацію Криму Енергоатом був 
змушений припинити підготовку кадрів для АЕС 
у Севастопольському національному університеті 
ядерної енергії та промисловості, посиливши ме-
режу своїх профільних кафедр в інших технічних 
ВНЗ. 

Основні завдання Коаліції STEM- освіти:
•	 розробка	рекомендацій	для	Міністерства	осві-

ти й науки України щодо викладання STEM-
дисциплін;

•	 організація	 профорієнтаційних	 проектів	 для	
молоді;

•	 навчання	 викладачів	 інноваційним	 підходам	
до викладання STEM- дисциплін;

•	 створення	 можливостей	 для	 експерименталь-
ної та дослідницької роботи у навчальних за-
кладах;

•	 проведення	науково-технічних	конкурсів,	олім-
піад, квестів, хакатонів тощо;

•	 створення	 інформаційних	 майданчиків	 (сайт,	
соціальні мережі) для популяризації STEM-
освіти;

•	 налагодження	міжнародної	співпраці.
У 2015 р. стартував не менш важливий проект 

для підвищення обізнаності та грамотності мо-
лоді у питаннях атомної енергетики — «Весняна 
школа НАЕК «Енергоатом». Інтенсивний курс для 
студентів як профільних, так і далеких від енер-
гетичних спеціальностей напрямів про основні 
тенденції розвитку атомної енергетики у світі та 
Україні, технологічні та економічні аспекти діяль-
ності, вплив на довкілля та на місцеві громади 
став успішним прикладом для проведення анало-
гічних навчальних заходів на постійній основі. 49 
учасників «Весняної школи» отримали актуальні 
знання про сучасний стан та перспективи роз-
витку атомної енергетики, з них 7 подало заявки 
на стажування в компанії. По завершенні курсу 
учасники проекту отримали практичні знання з 
роботи атомної електростанції під час екскурсії 
на Рівненську АЕС. 

«Наш освітній проект — один із кроків, направ-
лених на те, щоб змінити ситуацію, налагодивши 
діалог з усіма, кого цікавить атомна генерація, 
яка насправді є не тільки основою української 
електроенергетики, але й цілком екологічно без-
печною за умов дотримання високих стандартів 
безпеки», — підкреслив важливість «Весняної шко-
ли» президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недаш-
ковський під час її відкриття.

Далі буде
Найбільшої ефективності заходи з корпора-

тивної соціальної відповідальності компанії дося-
гають при включені їх до планування діяльності, 
стратегій та програм  розвитку. Типовими інстру-
ментами для цього є розроблення КСВ-стратегії та 
публікація нефінансового звіту компанії.

Стратегія з корпоративної соціальної відпо-
відальності має відповідати бізнес-стратегії ком-
панії та передбачає створення КСВ-комітету та 
панелі стейкхолдерів, навчання співробітників з 
питань КСВ-стратегії, розробку систем моніторин-
гу та оцінки, плану комунікації з КСВ та підготовку 
щорічних звітів з виконання стратегії.

Треба зазначити, що часто компанії обмеж-
уються тільки нефінансовим звітом або звітом у 
сфері сталого розвитку. Він розкриває інформацію 
про діяльність компанії в економічній, соціальній 
та екологічній сферах, систему управління, дані 
про виробничі показники тощо. Нефінансовий 
звіт є зручним комунікаційним інструментом для 
компанії з усіма зацікавленими сторонами, а його 
періодична підготовка дозволяє відокремити най-
більш важливі елементи впливу компанії на сус-
пільство — як позитивного, так і негативного. 

Енергоатом наразі розглядає можливість під-
готовки звіту із сталого розвитку. У наступному 
році у рамках Плану екологічних та соціальних 
заходів компанією буде підготовлено та опубліко-
вано Заяву керівництва у сфері корпоративної со-
ціальної відповідальності, яка визначить основні 
цілі та завдання Енергоатома у цьому напрямі на 
найближчі роки. 

Соціальна відповідальність НАЕК «Енергоа-
том» перед основними зацікавленими сторонами 
є невід’ємною частиною повсякденної діяльності 
компанії. У світлі потужного антиядерного лобі та 
присутності багатьох міфів навколо атомної енер-
гетики, КСВ для Енергоатома є значно більшим, 
ніж тренд, й компанія не збавлятиме темпів із 
ефективного запровадження усіх елементів соці-
альної та екологічної відповідальності у свою ро-
боту, надихаючи працівників, партнерів та 
суспільство до якісних змін на краще.

Енергоатом посів перше місце 
по рівню прозорості серед 60 
держкомпаній за результатам 
незалежної експертної оцінки
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Для досягнення цієї мети Асоціація викорис-
товує всі можливості, передбачені чинним зако-
нодавством, зокрема, акредитацію при Комітеті 
Верховної Ради України з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики та ядер-
ної безпеки, участь у роботі Громадських рад при 
Міненерговугілля України, Держатомрегулювання 
України, НКРЕКУ, Держагентства з управління зо-
ною відчуження. Представники Асоціації в якості 
експертів входять до складу робочих груп, створю-
ваних міністерствами за окремими напрямами ді-
яльності, до Комісії з нормативного регулювання 
Держатомрегулювання. Все це дозволяє ініціюва-
ти обговорення проблемних питань та привертати 
до них увагу керівництва міністерств і відомств, а 
у разі потреби і опонувати їм. Слід зазначити, що 
після подій зими 2013-2014 рр., державні органи 
стали більш відкритими в роботі з недержавними 
організаціями, що сприяє спілкуванню з ними у 
режимі діалогу.

Один із прикладів діяльності Асоціації у 2015 
р. — відстеження і супровід процесу підготовки 
нового законопроекту про ринок електроенергії 
України.

Зміна умов
Вжиті в 2012-2013 рр. спроби Асоціації «УЯФ» 

донести до керівництва Міненерговугілля та 
народних депутатів ВР попереднього скликан-
ня позицію підприємств атомно-промислового 
комплексу про неприйнятність існування Фонду 
вирівнювання вартісного дисбалансу, передба-
ченого Законом України №663-VII «Про засади 
функціонування ринку електроенергії», на жаль, 
були безуспішними. Саме ця норма закріпила в 
чинному законі дискримінацію ядерної генерації 
в умовах лібералізованого ринку електроенергії і 
фактично виключила атомників з нього, оскільки 
зобов’язувала компенсувати виробництво елек-
троенергії за «зеленим» тарифом, ТЕЦ і збитки 
постачальникам електроенергії за регульованим 
тарифом.

Асоціація «УЯФ» на всіх рівнях неодноразово 
заявляла, що вважає створення конкурентного 
середовища на українському ринку електроенер-
гії ключовим фактором, що впливає на розвиток 
атомно-енергетичного комплексу та всієї елек-
троенергетики України. Тому спроби штучного 
стримування конкуренції, «ручного» регулювання 
ринкових механізмів неминуче призведуть до не-
гативних наслідків — підвищення цін на електрое-
нергію, зниження конкурентоспроможності вітчиз-
няної продукції, уповільнення темпів розвитку всієї 
електроенергетичної галузі, погіршення інвести-
ційного клімату, і насамперед, в ядерній галузі. Від 
фінансового добробуту експлуатуючої організації 
НАЕК «Енергоатом» залежить успішність діяльності 
багатьох вітчизняних підприємств енергетичного 
машино- та приладобудування, проектних органі-
зацій, інжинірингових компаній.

У 2015 р. проект нового закону про ринок 
електроенергії України підготувало Міненерго-
вугілля спільно із Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства. У той же час 30.06.15 р. у ВР 
був зареєстрований під №2199а ще один зако-
нопроект — про внесення змін до чинного Закону 
«Про засади функціонування ринку електроенергії 
України» авторства народного депутата С.Сажко, 
підготовлений юристами компанії ДТЕК. Представ-
ники Асоціації брали активну участь у засіданнях 

У РЕЖИМІ ДІАЛОГУ
Основне завдання Асоціації «Український ядерний форум» — 
комунікація з органами влади України, що ухвалюють рішення, 
від яких залежить сьогодення і майбутнє ядерної енергетики та 
атомно-промислового комплексу України, з метою відстоювання 
і просування інтересів ядерної галузі.

Ольга КОШАРНА, 
Директор з питань 
інформації та 
зв’язків з громад-
ськістю Асоціації 
«Український ядер-
ний форум»
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робочих груп як в міністерстві, так і при Комітеті 
ВР з паливно-енергетичного комплексу, ядерної 
політики та ядерної безпеки, наполегливо пере-
конуючи розробників цих двох законопроектів у 
необхідності створення рівних стартових умов для 
всіх видів енергогенерації при впровадженні но-
вої моделі конкурентного ринку.

Відверто кажучи, навіть у міністерстві, яке ви-
соко оцінювало роль ядерної генерації у сталому 
функціонуванні Об’єднаної енергосистеми України 
в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр., не було 
спочатку розуміння, що абсурдно зобов’язувати 
одну з державних генеруючих компаній купувати 
весь обсяг електроенергії у своїх конкурентів — 
приватних виробників електроенергії — за «зеле-
ним» тарифом. Неодноразово наведені аргументи 
на численних публічних засіданнях з обговорення 
законопроектів, зокрема, щодо того, що у держа-
ви є важелі для регулювання прибутковості дер-
жавної компанії через податки і відрахування від 
її прибутку до держбюджету, все ж були почуті. У 
цьому сенсі підтримку позиції Асоціації «УЯФ» опо-
середковано надав Секретаріат Енергоспівтова-
риства, експерти якого рекомендували робочій 
групі міністерства вирішити проблему компенсації 
«зелених» тарифів не за рахунок інших видів гене-
рації, а за рахунок постачальників електроенергії, 
яким буде надано статус гарантованих покупців. 
Розробники обох законопроектів внесли відповід-
ні зміни в тексти документів, а представники Асо-
ціації отримали запевнення, що, в усякому разі, в 
такому вигляді законопроект вийде з КМ.

Все під контролем
Як мовиться: «довіряй, але перевіряй». Тому у 

2016 р. Асоціація «УЯФ» буде уважно відстежувати 
проходження законопроектів про ринок електрое-
нергії в парламенті і, у разі появи в них небажаних 
для ядерної галузі змін, роз’яснювати народним 
депутатам можливі наслідки їх поправок.

За два минулі роки Україна зробила ряд рішу-
чих кроків щодо забезпечення енергетичної без-
пеки та енергонезалежності, у т.ч. в ядерній галузі. 
Так диверсифікація поставок ядерного палива на 
українські АЕС, послуг на окремих стадіях ядерно-
паливного циклу (з ізотопного збагачення урану 
і з довгострокового зберігання відпрацьованого 
ядерного палива — проект ЦСВЯП), проект «Енер-
гетичний міст Україна-ЄС» дозволять зменшити за-
лежність енергетичної галузі України від Росії.

Щоб досягти поставленої мети, необхідно пра-
цювати в режимі постійного діалогу з органами 
державної влади, тому Асоціація «УЯФ» доклада-
тиме всіх зусиль для розвитку співробітництва з 
державними органами, відстоюючи інтер-
еси галузі.

Ернест Хемінгуей писав: «Людина, якщо вона 
одна, не може нічого, й всі ми краплі одного дощу». 
Саме цей відомий вислів приходить на згадку, коли 
спостерігаєш за роботою Асоціації «Український 
ядерний форум». Створена у 2008 році вона всти-
гла набути не лише статусу авторитетного та висо-
копрофесійного ядерного лоббі, захищаючи галузь 
в органах влади, експертному середовищі, на дис-
кусійних та медійних майданчиках. Але й фактично 
увійти у європейське співтовариство, набувши ста-
тусу асоційованого члена європейського Форато-
ма. Ми спробували дізнатися, яким став для інших 
учасників Асоціації 2015 рік та про плани для роз-
витку атомної енергетики на майбутнє.

«Турбоатом» — розширюємо 
співробітництво
У 2015 р. ПАТ «Турбоатом» відзначило 80-річчя 

з дня випуску першої парової турбіни потужніс-
тю 50 тис кВт. Агрегат був виготовлений у травні 
1935 р. для Зуєвської ТЕС. 

Серед інших важливих подій — завершення ви-
готовлення обладнання для першої черги будівни-
цтва Дністровської ГАЕС. 

В рамках програми імпортозаміщення «Тур-
боатом» уклав угоду з НАЕК «Енергоатом» на по-
стачання конденсатора для Южно-Української 
АЕС. Також був укладений великий міжнародний 
контракт з угорською АЕС «Пакш» на модернізацію 
восьми турбін на чотирьох енергоблоках станції. 
Це пілотний проект, над яким фахівці підприєм-
ства працювали протягом п’яти років. Одним з 
основних нововведень — семиступінчаста, замість 
існуючої шестиступінчастої, проточна частина ци-
ліндрів високого тиску.

Крім того, у 2015 р. ПАТ «Турбоатом», Holtec 
International і НАЕК «Енергоатом»  підписали у 
Брюсселі Меморандум про взаєморозуміння у 
рамках проекту будівництва централізованого схо-
вища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) 
для українських АЕС.

У жовтні  «Турбоатом» ввів в експлуатацію мо-
дернізовану сталеплавильну піч з сучасною систе-
мою газоочистки, що стало завершальним етапом 
реконструкції ливарного виробництва.

«Сумське НВО» поглиблює  
технічну підтримку АЕС
Діяльність ПАТ «Сумське НВО»  в атомній енерге-

тиці традиційно пов’язана з проектуванням, виробни-
цтвом, постачанням та сервісним обслуговуванням 
насосів, в тому числі і ГЦН, та запчастин до них на АЕС 
різних країн світу.

З-поміж ключових досягнень 2015 р. — освоєння 
й постачання двадцяти нержавіючих ємностей 2-го і 

АТОМНЕ ПАРТНЕРСТВО
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3-го класів безпеки для енергоблоків №1 та №2 Біло-
руської АЕС, а також 4-х вентиляторних агрегатів для 
відводу пароповітряної суміші від ущільнень турбоуста-
новок енергоблоків АЕС.

У планах Сумського НВО на 2016 р. — освоєння, 
виготовлення та постачання нових типів насосного, 
ємнісного, теплообмінного обладнання, арматури, 
елементів трубопроводів на вітчизняні АЕС.

АЕС можуть бути певними в цілковитій підтримці 
з боку фахівців НВО у постійно виникаючих та потре-
буючих професійного рішення проблемних питаннях 
— задля гарантування їх швидкого вирішення Сумське 
НВО активно обговорює зі станціями можливість під-
писання договорів на технічну підтримку.

Головний напрямок роботи 
«КЦКБА» — обладнання для АЕС
Для багатьох підприємств 2015 р. став тестовим на 

перевірку фінансової міцності, конкурентоздатності на 
зовнішніх ринках і поштовхом для розкриття внутріш-
ніх резервів до постійного удосконалення. Збільшив-
ши випуск продукції в 1.5 рази, освоюючи нові типи 
виробів, запускаючи нове обладнання та впроваджу-
ючи виробничі системи, такі як «ІТ-Підприємство», 
«5С», «6Сігм», підвищуючи соціальні стандарти, ПАТ 
«Київське центральне конструкторске бюро арматуро-
будування» гідно витримало виклики, що стояли перед 
ним на початку року.

Поміж основних досягнень: початок розробки 
моноблочної конструкції імпульсно-запобіжного при-
строю DN 150, серійний випуск електромагнітних 
клапанів для АЕС. Спроектовані також рівнопроцентні 
регулюючі клапани, розширена лінійка запірної арма-
тури до DN300. За вимогою ЮУАЕС, а також з метою 
імпортозаміщення, підприємство розробило прямо-
точні запірні сильфонні клапани. Ведеться розробка 
нового дизайну запірно-регулюючих клапанів типу 
ЗРК з метою підвищення терміну експлуатації у важких 
умовах.  

Традиційно «Київське центральне конструкторске 
бюро арматуробудування» має досить широку но-
менклатуру продукції для різних галузей народного 
господарства, але головним напрямком його діяль-
ності на найближчі 5 років визначено розробку та 
виготовлення обладнання для ядерної енергетики. 
Розуміючи важливість та відповідальність цієї справи, 
підприємство планує в 2016 р. продовжити роботу з 
підвищення інноваційності, надійності та безпечності 
своєї продукції та оптимізації виробничих процесів.

«Моноліт Енерго»: надійність, 
якість, ефективність
ТОВ «Науково-виробниче підприємство Моно-

літ Енерго» вже 10 років успішно працює на ринку 
атомної енергетики, демонструючи при цьому свої 
незмінні принципи: надійність, якість, ефективність. 
Не дивлячись на складні економічні умови 2015 р., 

підприємство не тільки зберегло фінансову стабіль-
ність і висококваліфікований кадровий ресурс, але і 
за рахунок вдосконалення маркетингової діяльності 
і прийняття нестандартних управлінських рішень ви-
конало стратегічну задачу — поліпшило свої техніко-
економічні показники. Серед важливих подій 2015 р. 
— участь у заходах з продовження терміну експлуатації 
енергоблока №2 Южно-Української АЕС, а саме — ви-
робництво, поставка та впровадження обладнання 
програмно-технічного комплексу системи автоматич-
ного регулювання турбінного відділення (ПТК САР ТО) 
та комплексу програмно-технічних засобів системи 
контролю механічних величин турбін (ПТЗ СКМВТ). 

У планах «Моноліт Енерго» на 2016 р. — подальше 
розширення діапазону, обсягів та якісного рівня по-
ставок обладнання та проведення робіт з його впро-
вадження на АЕС України.

«Радій»: Европа купує українське 
ПАТ «Науково-виробни-

че підприємство «Радій» є 
провідним розробником і 
постачальником програм-
но-технічних комплексів (ПТК) для АЕС. Підприємство 
має замкнутий цикл проектування, виробництва, ви-
пробувань та підтримки ПТК для об’єктів атомної енер-
гетики.

Система менеджменту якості та обладнання НВП 
«Радій» сертифікована за міжнародними стандарта-
ми, включаючи ISO 9001: 2008, IEC 61508: 2010.

Крім України, «Радій» поставляє обладнання до 
країн Європи (Болгарія, Франція), Північної Америки 
(Канада) і Латинської Америки (Аргентина, Бразилія).

Протягом 2015 р. «Радій» виготовив та поставив 
для енергоблока №2 ЮУАЕС системи пожежної сигна-
лізації, обладнання силового електроживлення, ПТК 
системи нормальної експлуатації турбінного відділен-
ня, шафи первинного живлення. Крім цього, підприєм-
ство виготовило та поставило електричні розподільні 
шафи для блоків №5, 6 АЕС «Козлодуй» (Болгарія), а 
також тестовий зразок платформы RadICS — для ком-
панії EDF (Франция). 

«Хартрон» автоматизує 
АЕС та СВЯП
Протягом 2015 р. НВП «Хартрон-Енер-

го ЛТД», основним напрямком діяльності 
якого є проектування, виробництво, по-
стачання, введення в експлуатацію, технічне та гаран-
тійне обслуговування технічних засобів автоматизова-
них систем управління і електронних приладів, систем 
промислового телебачення, виготовило та поставило 
для потреб української атомної енергетики трансівери 
ОК для ССВЯП (ЗАЕС) і блоки УКТЗ-Д для ХАЕС.

У 2016 р. підприємство планує взяти участь у роз-
робці та поставках апаратури для централізованого 
сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів 
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ВВЕР, поставках блоків УКТЗ-Д для ЗАЕС, ХАЕС, систем 
промислового телебачення для АЕС України.

«Імпульс» отримав високу оцінку 
МАГАТЕ
У 2015 р. ПрАТ 

«СНВО «Імпульс» 
разом з партнерами — концерном AREVA і фірмою 
Vuje — виграло торги, проведені за правилами ЄБРР, 
і уклало договір на поставку комплексної системи діа-
гностики на блоки №3 РАЕС, №1 ХАЕС та №3 ЮУАЕС. 

В остаточному звіті експертної місії МАГАТЕ дана 
висока оцінка системам контролю та управління (СКУ) 
виробництва «СНВО «Імпульс». 

Протягом року введені в експлуатацію: підсистема 
КВП системи нормальної експлуатації ТО на енерго-
блоці №2 ЗАЕС; ПТК післяаварійного моніторингу РУ 
з підсистемою контролю рівня теплоносія на енерго-
блоках №№1, 2 ЗАЕС; устаткування нижнього рівня 
інформаційно-обчислювальної системи (ІОС) для 
енергоблока №1 ЗАЕС; система контролю протікань 
теплоносія на енергоблоці №2 ЮУАЕС; ІОС на енерго-
блоці №3 РАЕС; система управління аварією «Теча те-
плоносія з першого контуру в другий» на енергоблоці 
№2 ЗАЕС.

Протягом 2015 р. підприємство виконало постав-
ки системи віброшумової діагностики для ЮУАЕС та 
системи контролю концентрації борної кислоти — для 
АЕС «Моховце». 

У 2016 р. «СНВО «Імпульс» планує виконувати ро-
боти з укладених контрактів відповідно до Комплек-
сної (зведеної) програми підвищення рівня безпеки 
енергоблоків АЕС України, брати участь у тендерах по 
поставках СКУ як в Україні, так і за кордоном.

ЮТЕМ продовжує життя АЕС
ПАТ «Південтеплоенерго-

монтаж» (Група ЮТЕМ) в атом-
ній енергетиці бере активну 
участь у проектах продовження терміну експлуатації 
трубопровідних систем і обладнання енергоблоків, що 
виробили ресурс, проектах по заміні парогенераторів 
та конденсаторів, проектах по ремонту облицювання 
та заміні обладнання басейнів витримки та інших.

У 2015 р. підприємства Групи брали участь у реа-
лізації ряду проектів Енергоатома. Зокрема, це будів-
ництво комплексу з переробки радіоактивних відходів 
(КПРВ) РАЕС, реконструкція відкритого розподільчого 
пристрою 750 кВ РАЕC; продовження терміну експлу-
атації трубопроводів СВБ на енергоблоці №3 РАЕС; 
заміна конденсатора ТГ-2, ряд Б, на енергоблоці №2 
ЮУАЕС; модернізація трубопроводів всмоктування 
ДПЕН-2,3 енергоблоків №№1 і 2 РАЕС.

На ЧАЕС виконуються роботи з добудови сховища 
відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2).

У 2016 р. Група ЮТЕМ планує реалізацію наступ-
них проектів: завершення будівництва КПРВ РАЕС та  

СВЯП-2 ЧАЕС; заміна конденсатора ТГ-2, ряд А, на 
енергоблоці №2 ЮУАЕС; підготовка площадки та поча-
ток будівництва ЦСВЯП; проектування та будівництво 
лінії зневоднення шламу СОДВ РАЕС.

«Енергопроект»: нові системи і 
рішення для безпеки АЕС
ВАТ ХІ «Енергопроект» веде проектування Запорізь-

кої та Южно-Української АЕС з 1979 р. За проектами, 
розробленими інститутом, здійснюється будівництво 
комплексу з переробки РАВ, газового корпусу (АКС-
2, ВКС-2), реконструкція ВРП-750 кВ на ВП ЗАЕС; 
на ЮУАЕС ведеться будівництво КПТРВ, комплексу 
споруд для заповнення та підживлення Ташлицького 
водосховища і роботи по реконструкції системи тех-
водопостачання. Здійснюється авторський нагляд за 
виконанням робіт.

У 2015 р. інститут виконував наступні проектні 
роботи по підвищенню безпеки, продовженню стро-
ків експлуатації та підвищенню ефективності об’єктів 
ЗАЕС та ЮУАЕС: впровадження системи ПАМС на базі 
ПТК вітчизняного виробництва; розробку і впрова-
дження СККВ; забезпечення аварійного електропос-
тачання в умовах тривалого повного знеструмлення 
АЕС тощо. 

У 2016 р. «Енергопроект» планує виконувати за-
ходи з підвищення безпеки та продовженню строків 
експлуатації енергоблоків ЗАЕС та ЮУАЕС із застосу-
ванням принципово нових систем і рішень.

«СхідГЗК»: Мета — український 
уран для українських АЕС
ДП «СхідГЗК» — ключове підприємство атомної 

галузі України, що забезпечує 40% потреб в урано-
вій сировині при виробництві ядерного палива для 
українських АЕС. За підсумками 10 міс. 2015 р. під-
приємство вийшло на беззбитковий рівень, збільшив-
ши обсяги видобутку та переробки уранової руди. На 
Інгульській шахті велися роботи з розкриття нижніх 
горизонтів Центрального родовища, проведені гірни-
чо-капітальні роботи на Новокостянтинівській і Смо-
лінській шахтах, введено в експлуатацію тимчасовий 
гідрозакладний комплекс на Новокостянтинівській 
шахті. Прогноз 2015 р. — зростання виробництва на 
20% порівняно з 2014 р.

Основне завдання «СхідГЗК» на 2016 р. і перспек-
тиву — збільшення обсягів виробництва до повно-
го задоволення потреб українських АЕС в урані. Для 
виконання цього завдання розроблена Концепція 
Державної цільової економічної програми розвитку 
атомно-промислового комплексу на 2016-2020 рр. 
Основні зусилля підприємство зосередить на вдоско-
наленні інженерної підготовки виробництва, залучен-
ні до відпрацювання більш якісних запасів родовищ, 
використанні прогресивних технологій і зниженні ви-
трат на виробництво в умовах низьких ринко-
вих цін на уран.
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Ця війна вже позначилася на кожному з нас, 
безпосередньо чи опосередковано, тією чи ін-
шою мірою. Війна для нас є обставиною непере-
борної сили. Вона не зважає на наші бажання і 
прагнення. З усвідомленням цього, ще й тривалий 
час, з’являється розпач і відчай, зневіра, втома, 
морально-психологічне пригнічення . Навіть від-
сторонення від реальності та, деякою мірою, бай-
дужість до того, що відбувається в країні, теж є за-
хисними реакціями психіки.

Ми не завжди можемо докорінно змінити си-
туацію в державі, втім, можемо на неї впливати 
опосередковано, своїми добрими справами. Мова 
йдеться про допомогу Батьківщині і співвітчизни-
кам, яким зараз дійсно складно. Поле для діяль-
ності велике: на різні можливості, вподобання, ві-
росповідання, фізичні сили та матеріальні статки. 

Просто і дієво
Почну з простого. Неважко перебрати вдома 

речі. В кожній оселі є те, що вже не використову-
ється, але перебуває в гарному стані: одяг, іграшки, 
речі побутового вжитку тощо. Всьому цьому будуть 
дуже раді люди, котрі залишилися без домівок. 
Найбільший центр, що надає допомогу таким гро-
мадянам, знаходиться в Києві на вул. Фролівський, 
9/11. Навідавшись туди, якщо пощастить, можна 

зустріти поважного іспанця  (громадянина Іспа-
нії, який не володіє українською, але як волонтер 
майже рік допомагав бійцям у зоні АТО, тепер — у 
центрі на Фролівській)  і отримати від нього вдячну 
посмішку, рукостискання та вишукане «Gracias!» 

Старі простирадла, підковдри та ганчір’я ціл-
ком згодяться на стрічки для плетіння маскуваль-
них сіток, для яких залежно від пори року підби-
рають необхідний колір тканини. Через соцмережі 
можна легко знайти найближчий у своєму районі 
пункт, куди принести тканину для плетіння, та на-
віть самому долучитися до справи — такі центри 
часто-густо кличуть на підмогу. Вплітаючи стрічеч-
ку в сітку, подумки бажаєш нашим солдатам-за-
хисникам швидше повернутися додому до своїх 
дітей та батьків неушкодженими та з перемогою, 
наче  вплітаєш свої думки-молитви, побажання, 
свою енергетику, яка б стала невидимим захистом 
від ворога, і тим  долучаєшся не тільки фізичною 
працею, а й серцем!

Пораненим у госпіталях потрібні насамперед 
увага, душевне тепло та добре слово. Можна при-
носити домашню їжу, ліки, дитячі малюнки, адже 
це і є прояв нашої подяки і турботи про них, це ме-
седж, що все було не марно, що їх подвиг і жертов-
ність ми особливо цінуємо! А можна просто взяти 
і записати кінокомедії (добре, що в лікарняних 

КОЛИ ОТРИМУЄШ БІЛЬШЕ, 
НІЖ ВІДДАЄШ
Якось уранці моя семирічна донечка прокинулася в тривожному 
настрої, її очі були сповнені страху і смутку. На моє запитання, 
вона відповіла, що дуже боїться, бо їй наснилася війна!
Що це — генетична пам’ять? Чи реалії сьогодення? Адже вона 
не дитина переселенців, на щастя, вона не відчула на собі жаху 
війни, не ховалась по підвалах від обстрілів, не змушена була 
разом з батьками залишати рідну домівку?..

Ірина Шевченко, 
провідний економіст 
Дирекції з інформа-
ційно-аналітичного 
забезпечення НАЕК 
«Енергоатом» 

Ірина Шевченко була активним учасником Майдану під 
час Революції Гідності, сьогодні вона опікується хостелом 
для воїнів АТО на вул. Михайлівській у Києві, допомагає 
Ірпінському та Київському військовим госпіталям, бере 
участь в організації заходів щодо допомоги бійцям: 
придбання форми, теплих речей, продуктів харчування, ліків, 
підтримка посилками та грошовими переказами родин героїв 
АТО. За дорученням Святійшого Патріарха Київського та всієї 
Руси-України Філарета Ірину Шевченко нагороджено медаллю 
«За жертовність і любов до України».
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палатах є відеотехніка для перегляду). Повірте з 
власного досвіду, як тільки народжується подібна 
благочинна ідея, тоді знаходяться люди, які дару-
ють чисті диски, знаходяться студії, де безкоштов-
но роблять відеозапис. Простір для креативу й 
ініціативи безмежний!

Незабаром йдуть свята: Святого Миколая, Но-
вий Рік, Різдво. Купуючи  подарунок своїй дитині, 
згадайте діток тих, завдяки кому ми власне і маємо 
можливість думати про свята і подарунки, живучи в 
мирному місті, і хто віддав за цю можливість най-
цінніше — своє життя! Озирніться довкола, можливо 
такі родини проживають поряд з вами. В іншому ви-
падку, можна знову-таки, звернутись до волонтерів, 
які залюбки нададуть контакти таких родин. Мож-
на навіть влаштувати такий собі флеш-моб «Зроби 
подарунок дитині героя», та й згадувати про таку 
нагоду не тільки на новорічні свята, а й протягом 
року. Благо, що таких нагод багато: тут і Пасха, і 8 
березня, дні народження, і врешті-решт, 1 вересня 
— початок нового навчального року, на який ніколи 
не буде зайвим нове шкільне приладдя.

Все для перемоги
Найскладніше допомагати бійцям ЗСУ, Нацг-

вардії, добробатів, які перебувають безпосеред-
ньо в зоні АТО. За спинами таких волонтерських 
груп, як група «Волонтери ЕнергоАТОму», десятки 
поїздок, десятки тисяч кілометрів складних доріг. 
Тут небезпека поєднується з рішучістю, ризик — із 
щирістю і радістю зустрічей з бійцями! Цей шлях 
потребує фахового підходу. Саме тут допомога ви-

магає нашого єднання, нашої спільної фінансової 
підтримки. З одного боку, спрацьовує повна до-
віра до волонтерів, з другого — прозорість і звіт-
ність. Про кожну таку поїздку викладається  звіт на 
сайт компанії.

Варіантів допомоги безліч, і яку б справу ви 
не обрали — відвідали госпіталь, центр допомоги 
переселенцям, родини героїв АТО, або, можливо, 
здійснили волонтерську поїздку — у кожному ви-
падку відбувається справжнє дійство: душа одер-
жує невимовне задоволення, сповнюється світлом 
і теплом. Отримуєш значно більше, ніж віддаєш. 
Ми не комусь допомагаємо, ми себе рятуємо!

Отже, роби, що можеш, і будь що буде! Зре-
штою, це такий собі спосіб зберегти себе і пере-
жити важкі часи, що випали на долю нашої 
Батьківщини. Повірте, душі так легше.

Хто потребує нашої уваги і допомоги
• Переселенці, cім’ї постраждалих 

на сході країни;
• поранені в госпіталях;
• сім’ї загиблих героїв АТО;
• бійці, яким потрібна психологічна 

реабілітація;
• політв’язні;
• захисники у зоні АТО.
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Атомна дискримінація
На жаль, ухвалений на кліматичній конференції 

ООН в Парижі план дій має критично мало шан-
сів на реалізацію, поки діє Боннська угода. Цей 
договір — застарілий пережиток зустрічі сторін 
Рамкової конвенції зі змін клімату ООН 2001 р. 
(СОР6), який встановлює обмеження для країн, 
що обирають атомну енергетику для досягнення 
своїх кліматичних цілей. Враховуючи масштаби 
сьогоднішньої кліматичної загрози, кожна країна 
потребує доступу до максимально широкого про-
філю низьковуглецевих технологій, у тому числі 
атомної енергетики. 

Більше одного мільярда людей сьогодні про-
живає без доступу до енергетичних ресурсів, 
необхідних для забезпечення базових потреб лю-
дини. До 2050 р., за оцінками вчених, їх кількість 
може досягнути трьох мільярдів, якщо вчасно не 
вжити дієвих заходів. Для того, щоб мінімізувати 
використання викопних видів палива, поки від-
новлювальна енергетика досягне достатніх масш-
табів для покриття базових енергетичних потреб, 
потрібне максимальне використання доступних 
дружніх до клімату енергетичних ресурсів, одним 
з яких є атомна енергетика. Це займе чимало 

часу. Але без атомної енергетики наслідки для на-
вколишнього середовища будуть значно гіршими 
й людство буде дертися зі шкіри не те що до зни-
ження викидів СО2, а хоча б до повернення їх до 
поточних рівнів. 

Чимало досліджень (МАГАТЕ, ОЕСР, Світовий 
Банк тощо) доводять, що нереально очікувати ско-
рочення викидів СО2 на 80% до 2050 р. без зна-
чного розширення використання атомних техно-
логій. Але до цього часу країни, що розвиваються, 
які прагнуть зробити атомну енергетику частиною 
свого кліматичного рішення й надійним джерелом 
базової електроенергії, зіштовхуються зі значними 
труднощами, оскільки фінансова допомога від ме-
ханізмів кліматичного договору для них недоступ-
на «завдяки» Боннському договору. 

Український атом — «за»
Українське ядерне товариство та Український 

ядерний форум цього року приєдналися до міжна-
родного руху Nuclear for Climate (Атомна енерге-
тика за клімат), ціль якого —гарантія доступності 
ядерних технологій майбутнім поколінням для 
енергетичних потреб та мінімального впливу на 
клімат. Рух Nuclear for Climate об’єднує науковців 
та фахівців з усього світу з понад 140 асоціацій та 
об’єднань, які впевнені: атомна енергетика — ва-
гома складова рішення. 

Чималий акцент на роль українського атома в 
пом’якшенні змін клімату цього року був зробле-
ний на профільній щорічній конференції «День 
атомної енергетики».  Відкриваючи панельну дис-
кусію «Ядерна енергетика та зміни клімату», пре-

Нереально очікувати скорочення 
викидів СО2 на 80% до 2050 р. без 
значного розширення використання 
атомних технологій

ЧОМУ ЯК АТОМ  
ВРЯТУЄ КЛІМАТ

Вікторія ЯШКІНА 

12 грудня на конференції ООН зі зміни клімату COP21 схвалена 
глобальна кліматична угода. Представникам урядів майже 
200 країн світу довелося взяти на себе розв’язання чи не 
найскладнішої проблеми сьогодення: людство надто близько 
підійшло до точки неповернення у зміні клімату, й кардинальні 
кроки потрібно робити негайно. До 2050 р. кількість викидів 
вуглекислого газу потрібно скоротити щонайменше на 80%. 
Допомогти цьому має радикальне зменшення споживання 
викопного палива, збільшення заходів з енергоефективності 
та використання низьковуглецевих технологій для виробництва 
тепла та енергії. 
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зидент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський 
відзначив, що, незважаючи на складну ситуацію 
в енергетичному секторі України, перед вітчиз-
няною атомною енергетикою стоять і глобальні, 
загальносвітові завдання. «Сьогодні українській 
електроенергетиці доводиться працювати в умо-
вах військових дій на Сході країни та дефіциту 
вугілля. Минулого осінньо-зимового періоду укра-
їнська енергетична система вистояла лише за-
вдяки ядерній генерації. Таке ж завдання стоїть 
перед нами й цього року. Але неможливо зами-
катися лише на внутрішніх проблемах, адже весь 
світ сьогодні зіштовхнувся з глобальними змінами 
клімату. Україна гостро відчуває ці зміни — літо 
та початок осені цього року стали рекордними за 
температурними показниками та маловодністю, в 
результаті вітчизняна гідроенергетика втрачає по-
тужності. Саме українська атомна енергетика змо-
гла компенсувати зменшення виробництва елек-
троенергії тепловими та гідроелектростанціями, 
вийшовши на показник в 55-60% від загального 
обсягу споживання електроенергії в країні», — за-
значив президент Енергоатома.

Інтеграція української енергосистеми до за-
гальноєвропейської мережі ENTSO-E також спри-
ятиме забезпеченню країн Європи низьковуглеце-
вою електроенергією. Наприклад, жорсткі вимоги 
європейських директив щодо викидів із великих 
спалювальних установок, до яких належать ТЕС, 
ставлять у вузькі рамки Польщу, яка напряму за-
цікавлена в українській атомній електроенергії 
для забезпечення відповідності європейським ви-
могам. 

Директор Європейського атомного форуму 
Жан-Поль Понселе розраховує на успіхи ініціативи 
Nuclear for Climate. «Так, в Європі достатньо про-
тивників ядерної енергетики, але якщо європейці 
прагнуть досягти реального, а не декларативного 
зменшення викидів CO2, то усі розрахунки дово-
дять, що досягти цього можливо лише за допо-
могою атомної енергетики. Поставивши собі мету 
зменшити викиди парникових газів на 20% до 
2020 р. і на 40% до 2030 р., поки що європейські 
країни лише збільшують викиди СО2. Це відбува-
ється через те, що 60% електроенергії в ЄС виро-
бляється з викопного палива, тоді як темпи вве-
дення в експлуатацію генеруючих потужностей у 
відновлювальній енергетиці не дозволяють досяг-
ти запланованих показників зменшення викидів у 
згадані терміни», — заявив Понселе. Він переко-
наний, що подальший розвиток атомної енерге-
тики дозволить пом’якшити кліматичні зміни. «Ми 
створили європейську спільноту Nuclear for Climate 
і намагаємось пояснити, що декарбонізація елек-
троенергетики можлива лише за умови розвитку 
атомної генерації. Ця ідея може об’єднати не лише 
ті країни ЄС, які експлуатують атомні станції, але й 

ті, в яких атомна генерація відсутня. Переконаний, 
що Україна з її потужною атомною енергетикою 
може стати гарним прикладом такого підходу до 
вирішення екологічних проблем.

«Екологи» проти
Міжнародний антиядерний рух не так давно по-

чав боротися з ідеєю включення атомної енергети-
ки до переліку низьковуглецевих технологій. Адже 
залякування Чорнобилем — механізм, що застарів 
та починає пригальмовувати, а зміна клімату — це 
проблема, яка постає перед людством сьогодні в 
очікуванні гірших наслідків у майбутньому. Визна-
ти, що ядерні технології можуть посприяти у вряту-
ванні цієї планети, — вище антиядерної міфології. 
Проте, не варто недооцінювати рухи, які звикли 
оперувати емоціями, а не фактами. 

У жовтні 2015 р. французька гілка міжнародної 
організації WISE опублікувала черговий звіт, який 
стверджує, що атомна енергетика не те що не до-
помагає боротися зі змінами клімату, а й «пере-
шкоджає переходу до прибуткової, ефективної та 

Директор Європейського атомного 
форуму Жан-Поль Понселе: В 
Європі достатньо противників ядерної 
енергетики, але якщо європейці 
прагнуть досягти реального, а 
не декларативного зменшення 
викидів CO2, то це можливо лише за 
допомогою атомної енергетики
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соціально справедливої енергетичної системи». 
До звіту приєдналося декілька відомих еколо-
гічних (антиядерних) НУО: Friends of Earth («Дру-
зі Землі»), Фонд імені Гайнріха Бьолля, France 
Nature & Environment, Greenpeace, Climate Action 
Network та інші. (Якби такий звіт писався в Укра-
їні, там однозначно були б присутні Національний 
екоцентр України та Екоклуб-Рівне). Документ не 
надає жодних переконливих аргументів: «обмеже-
на та спадаюча ефективність», «неминучі ризики» 
тощо — усі доступні кліше, якими звикли атакувати 
атомну енергетику. Джерела доповіді — попередні 
«дослідження» організації або ж документи НУО, 

що підписалися під звітом. В той час як усі твер-
дження асоціації Nuclear for Climate базуються на 
реальних наукових дослідженнях, звіти міжнарод-
них та незалежних організацій як ІРСС та Міжна-
родне енергетичне агентство, WISE акцентує увагу 
на упереджених та антиядерних джерелах.

Наприклад, звіт НУО без достатньої аргумен-
тації стверджує: «Поширення атомної енергетики 
досі не перешкоджало зростанню викидів парни-
кових газів. ЇЇ роль незначна  та спадаюча…». Це 
ставить під сумнів роботу 831 редактора Звіту зі 
змін клімату Міжурядової групи експертів зі змін 
клімату (ІРСС), яка дослідила 1200 енергетичних 
сценаріїв від різних організацій та наукових до-
сліджень та підтвердила, що тільки 8 з них здат-
ні запобігти підвищення глобальної температури 
на 2°C без використання атомної енергетики. 
ІРСС визнає три види низьковуглецевих джерел 
електроенергії: відновлювальні джерела, атомна 
енергетика та технологія вловлювання та збе-
рігання вуглецю (CCS). Експерти Міжнародного 

Атомні електростанції — найбільше 
джерело низьковуглецевої 
електроенергії в Україні
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енергетичного агентства (МЕА) порахували, що 
атомна енергетика запобігла викидам 56 гігатонн 
СО2 починаючи з 1971 р., що дорівнює викидам 
планети за два роки (за сьогоднішніми темпами). 
Крім цього, МЕА стверджує, що атомна енергетика 
ще може запобігти еквіваленту чотирьох річних ви-
кидів СО2 до 2040 р. 

Автори «антиядерного» звіту також запевняють, 
що «жодна країна світу не може продемонструва-
ти, що атомна енергетика є ключовою у досягненні 
сталого рівня викидів». На що мали б образитися, 
як мінімум, шість країн, які не тільки досягнули, а й 
пішли далі поставлених цілей ІРСС (80% електрое-
нергії від низьковуглецевих джерел). Чотири з них 
— Швейцарія, Швеція, Франція та Бразилія — ма-
ють в енергетичному балансі атомну енергетику. 
У Швейцарії понад 40% електроенергії вироблено 
на АЕС, у Франції — 77%. 

Українські ж екологи стверджують, що боротися 
зі змінами клімату Україні допоможе...  енергое-
фективність, при цьому закликають виводити АЕС 
з експлуатації. Яке із джерел базової енергетики 
для України замість АЕС має використовуватись — 
вони не говорять. І навряд чи колись скажуть, бо 
варіантів небагато — старі антиекологічні та воро-
жі до клімату теплоелектростанції вкупі з віялови-
ми відімкненнями. 

Сьогодні в Україні атомні електростанції — най-
більше джерело низьковуглецевої електроенергії, 
здатної працювати 24/7, незважаючи на погоду 
та час доби. Разом з гідроелектростанціями та 
відновлювальними джерелами енергії в 2014 р. 
в Україні було вироблено 99.25 млрд кВт-год 
дружньої до клімату електроенергії, що становить 
майже 55% від загального виробництва електро-
енергії в країні. В 2015 р. одна тільки частка ви-
робництва електроенергії з АЕС досягала 60%. 
Українці можуть бути впевнені, що електроенергія 
у їхніх домівках більше ніж наполовину забезпече-
на низьковуглецевими технологіями. Та чи зважа-
ють на це антиядерні лобісти, які настільки погли-
билися у боротьбу з мирним атомом, що не здатні 
побачити у ньому вирішення глобальних загроз? 
Питання риторичне. 

Нам потрібні низьковуглецеві 
технології
Чи маємо ми реальний вибір, зіштовхуючись із 

ризиками кліматичних змін? Світ має досягнути 
до 2050 р. виробництва електроенергії, вільної 
від викидів СО2. Відновлювальні джерела енергії, 
енергоефективність, вловлювання та зберігання 
вуглецю — серед доступних технологій для бороть-
би зі змінами клімату. Крім цього, потрібні заходи 
з відновлення лісів, треба кардинально зменшити 
використання викопного палива, встановити вуг-
лецеву ціну, підтримати пошук та розвиток нових 

технологій тощо. Проте, вибір досить обмежений, і 
потрібні усі технології для досягнення мети, вклю-
чаючи атомну. 

Електроенергія здатна замінити використання 
викопних джерел в низці секторів (охолодження, 
виробництво тепла та транспорт) для скорочення 
викидів вуглекислого газу. Для досягнення клі-
матичних цілей рекомендована частка електро-
енергії в енергетичному балансі, згідно МЕА, має 
становити 25% (зараз вона становить 17%) до 
2050 р. У транспортному секторі (друге найбільше 
джерело викидів СО2) розвиток електрифікова-
ного залізничного транспорту з використанням 
низьковуглецевої електроенергії значно зменшить 
споживання нафти та вугілля. Збільшення кількос-
ті електромобілів на дорогах також матиме пози-
тивний вплив при умові заряджання їх з низькову-
глецевих джерел. У житловому секторі це розвиток 
та використання дружніх до клімату електричних 
систем для утеплення та охолодження. 

Повертаючись до кліматичних переговорів, 
можна точно запевнити, що делегати СОР21, 
представники громадських організацій, асоціа-
цій, журналісти використовували для своїх потреб 
чисту енергію: 76% електроенергії Франції забез-
печується АЕС, 11% — ГЕС, 5% — відновлюваль-
ними джерелами енергії та 8% — традиційним 
викопним паливом. Іншими словами, заряджаючи 
свій смартфон у конгрес-центрі Ле Бурже, є 92% 
ймовірність використати електрику з низьковугле-
цевих джерел енергії та 76% — завдячуючи атом-
ним технологіям. 

Ми знаходимось на переломному моменті у 
захисту клімату Землі. Світ потребує використову-
вати усі джерела енергії з низьким вмістом вугле-
цю, щоб процвітати і дати можливість країнам, що 
розвиваються, забезпечити електроенергією своїх 
громадян. Атомна енергетика — це важлива части-
на рішення кліматичної проблеми, вона доступна 
вже сьогодні, і наше завдання зробити її до-
ступною майбутнім поколінням .

Згідно із дослідженнями МЕА, атомна 
енергетика запобігла викидам 56 
гігатонн СО2 починаючи з 1971 р., що 
дорівнює викидам планети за два 
роки (за сьогоднішніми темпами) 
і може ще запобігти еквіваленту 
чотирьох річних викидів СО2 до 2040 р. 
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АНТИГУМОР

ЯК ЖАРТУВАТИ З АТОМНИКАМИ

Наприклад, зрозуміло як жартують фізики (в 
першу чергу — ядерні):

«Новини зі світу ядерної фізики: шлунок у коше-
няти не більше наперстка, отже, ті два літри моло-
ка, які воно здатне випити за годину, знаходяться 
в його шлунку під тиском 50000 атмосфер, що в 
десять разів більше тиску в епіцентрі ядерного ви-
буху».

Начебто, і про ЯРБ і смішно, але досвід свід-
чить, що не всі співробітники Енергоатому (навіть 
технічних його підрозділів) оцінять такий гумор. 
А оскільки Енергоатом позиціонує себе як еколо-
гічно відповідальна компанія, то такими жартами 
про котів, сферичного коня у вакуумі або навіть 
демона Максвелла ми можемо кровно образити 
когось із захисників ойкумени.

Необразливо, але вже років шістдесят як за-
старіло: «Атом, який придумав бор». А діти, які 
засинали під колискову: «Спи-засни, мій Роберт, 
завтра встанемо рано. Мама нам розкаже, якщо 
ми попросимо, про відро урану-238», вже давно 
дорослі і мають власних дітей, яким співають зо-
всім інші колискові.

Ще складніше з гумором хіміків. Важко уявити 
співробітника (правда, можна уявити вираз його 
обличчя), який проникнеться анекдотом: 

«Батько-хімік хвалиться перед своїми друзями:
— Вчора мій синочок сказав своє перше слово.
— Цікаво яке? Мамо? Тато? Дай?
— Ізопропілофторметилфосфонат».
Смішно? Ось і нам не смішно. Особливо тим, 

хто звик читати, що написано в розділі «Склад» на 
етикетках продуктів харчування.

Тоді ми вирішили відслідкувати: що з того, що 
відбувається сьогодні в Компанії тішить всіх. І з 
цим теж виявилося непросто. Наприклад, повесе-

лив нас і капбудівельників жарт Атомпроектінжи-
нірінгу про те, що із землею для проекту ЦСВЯП як 
і раніше складно, але зараз вони розглядають 5 
варіантів фарбування майбутньої споруди, хоча в 
інших він посмішки не викликав. А ось інший жарт 
АПІ — щодо виділення землі під проект реконструк-
ції ВРП-750 ЗАЕС: «А по опорах пустимо виноград-
ник витися і отримаємо нову марку вина «Висо-
ковольтне 750 кВ витримки» не всі «капітальники» 
оцінили. Хоча мені також жарти АПІ не завжди зро-
зумілі. Наприклад, абсолютно не згодна з тим, що:

«— Ні.
— Ви подорожуєте в часі?» 
від Максима Пишного — це анекдот. Особливо, 

якщо бути присутнім на деяких нарадах, де мова 
йде про те саме ЦСВЯП або добудову блоків ХАЕС, 
будівництво четвертого блоку ЮУАЕС тощо.

Хоча, якщо обговорювати цю тему далі, дове-
деться назвати рубрику не «Атомники жартують», 
а «Над атомниками жартують». А це вже (і в цьому, 
сподіваюся, ми всі одностайні) зовсім не смішно.

Проте є речі, які не перестають бути смішними, 
незважаючи на час.

До такого гумору однозначно можна віднести 
так звані «Шнобелівські» премії, хоча особисто 
мені більше до вподоби назва «Антинобелівські». 
Як відомо, премією нагороджують за незвичайні 
і дотепні дослідження, щоб привернути увагу і за-
охотити людей до науки, медицини і технологій.

Ми, як компанія, яка підписала меморан-
дум про участь у проекті STEM-освіти — Science, 
Technology, Engineering, Mathematic, вважаємо, 
що можемо теж долучитися. Тому, якщо у вас після 
прочитання нашого журналу народиться яке-не-
будь відкриття — без тіні сумніву надсилайте його 
нам. Ми — оцінимо!

Поки готувався цей номер, ми почули чимало побажань створити 
рубрику «Атомники жартують». Всі охоче ділилися ідеями, якою 
має бути ця сторінка, але єдиного підходу щодо того, як і з чим 
мають жартувати атомники, щоб «ніхто не пішов ображеним», a 
сподобалося всім, ми знайти не змогли.

Ілона ЗАЄЦЬ,  
директор Центру 
зовнішніх інформа-
ційних комунікацій

Коли запитуєш в Атомкомплекті вартість 
обладнання, вони завжди уточнюють: «А ми 
продаємо чи купуємо?»
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