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Виконавче резюме 

 

В вересні 2012 року, Парламент України прийняв закон про будівництво енергоблоків 

№3-4 Хмельницької АЕС. Проте на громадських слуханнях щодо даного питання, рішення 

про погодження розміщення енергоблоків 3,4 ХАЕС прийнято не у всіх адміністративно-

територіальних  одиницях, що є ознакою порушення прав територіальних громад, які проти 

такого будівництва. 

Більше того, основною пропозицією та умовою прийняття рішення про погодження 

розміщення нових енергоблоків було виділення 10% від кошторисної вартості будівництва 

на соціальну сферу. Якщо врахувати, що будівництво оцінюється в 40 млрд. грн. (при цьому, 

всім очевидно, що оцінка суттєво занижена), то регіон розміщення може отримати 

колосальні кошти - майже 4 млрд. грн. Проте, в прийнятому Законі компенсацію для 30-км 

зони зменшили до 100 млн. грн. Тобто громади отримають в 40 разів менше коштів на 

соціально-економічний розвиток ніж вони очікували.  

При поданні проекту Закону про спорудження енергоблоків 3 і 4 ХАЕС не було 

проведено державної екологічної експертизи техніко-економічного обґрунтування 

будівництва, що є прямим порушенням Ст. 5 Закону України «Про порядок прийняття 

рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 

значення». 

Крім того, можливість використання існуючих конструкцій на майданчику ХАЕС 3, 4 

досі не доведена. Таким чином, залишається незрозуміло як планується використати при 

будівництві конструкції, які простояли просто неба більше чверті століття.  

Існують також численні повідомлення про порушення умов праці співробітників 

субпідрядних організацій, які здійснюють монтажні та будівельні роботи на російських АЕС. 

Практика будівництва АЕС в Росії викликає досить серйозне занепокоєння з о гляду на те, що 

саме російські виробничі підприємства будуть постачальниками основного обладнання для 

ХАЕС 3,4.  

В середньостроковій перспективі в Україні немає необхідності в нових потужностях, 

тим більш базового навантаження, натомість існує гостра нестача маневрових потужностей.  

В той час, як ЗМІ та офіційна влада запевняють, що альтернативи «мирному атому» 

немає, досвід зарубіжних країн свідчить про зворотне. Найбільш економічно доцільною та 

екологічно чистою альтернативою викопному паливу, та атомній енергетиці зокрема, є 

відновлювальна енергетика (переважно місцеві види палива та с/г відходи) в поєднанні з 

дієвою державною та місцевою політикою енергозбереження та енергоефективністі у всіх 

секторах економіки.  



5 

 

Обмануте очікування 

 

6 вересня 2012 року був прийняти Закон України «Про розміщення, проектування та 

будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції" . Прийняттю 

Закону передували громадські слухання, які проводились в населених пунктах  30 км зони 

спостереження Хмельницької АЕС.  

Відповідно до Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, 

проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» рішення про 

будівництво нових ядерних установок Верховна Рада України приймає тільки в разі 

погодження їх розміщення на своїй території місцевими органами виконавчої влади і 

органами місцевого самоврядування. У цьому ж законі стаття 3 Компетенція місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування – зазначає: «Рішення про 

погодження  розміщення   на    територіях адміністративно-територіальних 

  одиниць ядерних  установок   і об'єктів,  призначених  для поводження з радіоактивними 

відходами, які мають загальнодержавне  значення,  приймають  місцеві  органи виконавчої 

 влади  і органи місцевого самоврядування з урахуванням думки    відповідної територіальної 

громади (відповідних територіальних громад), висловленої під час проведення громадських 

слухань». 

Відповідно до вимог зазначеного вище Закону, експлуатуюча організація АЕС України 

- НАЕК «Енергоатом» - з 05 березня по 29 липня 2011 року провела консультацій з 

громадськістю в 14 містах та селах регіону щодо будівництва енергоблоків 3 і 4 

Хмельницької АЕС. 

Відповідно до Звіту з громадських слухань серед 15 міських, районних та сільських рад 

прийнято 10 рішень з погодженням розміщення енергоблоків, 3 рішення, в яких розміщення 

не погоджено, та 2 рішення  щодо розміщення енергоблоків 3, 4 ХАЕС не прийнято.   

Рішення про погодження   розміщення енергоблоків 3,4 ХАЕС  прийнято не у всіх 

адміністративно-територіальних  одиницях, що є ознакою порушення прав територіальних 

громад, які проти такого будівництва. Відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад 

належить надання згоди на розміщення на території села, селища, міста нових об'єктів, сфера 

екологічного впливу діяльності яких включає відповідну територію  

З 10 прийнятих рішень про погодження 6 рішень прийнято з умовою включення 

пропозицій місцевих громад до Закону України про будівництво ХАЕС 3,4. Основною 

пропозицією та умовою прийняття рішення про погодження розміщення нових енергоблоків 

було виділення 10% від кошторисної вартості будівництва на соціальну сферу. Якщо 

врахувати, що будівництво оцінюється в 40 млрд. грн. (при цьому, всім очевидно, що оцінка 

суттєво занижена), то регіон розміщення може отримати колосальні кошти - майже 4 млрд. 

грн. Проте, в прийнятому Законі компенсацію для 30-км зони зменшили до 100 млн. грн. 

Тобто громади отримають в 40 разів менше коштів на соціально-економічний розвиток ніж 
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вони очікували. Реакцією частини територіальних громад зони спостереження стала 

прийняття на засіданнях сесій рад текстів звернень до в ідповідних органів з вимогою 

повернення до першочергового варіанту. Проте жодної адекватної відповіді не було 

отримано.  

Хоча у прийнятому у тому ж році Законі України про будівництво Централізованого 

сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України  визначено, що замовник 

будівництва централізованого сховища спрямовує кошти в обсязі 10 відсотків загальної 

кошторисної вартості будівництва на спорудження об’єктів соціального призначення у місті 

Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської област і. 

Більше того, комітети Верховної Ради, відхилили законопроект, спрямований на 

збільшення соціально-економічної компенсації з 100 млн. грн. до 10% вартості проекту. Так, 

9 жовтня 2013 року, Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики , 

природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув проект 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розміщення, проектування та 

будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції" щодо 

фінансування робіт з підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури 

територій Рівненської та Хмельницької областей, на які поширюється зона спостереження 

Хмельницької атомної електричної станції". Проектом Закону пропонувалось внести зміни 

до базового Закону про будівництво ХАЕС 3,4 доповнивши його двома статтями, відповідно 

до яких для підтримання у справному стані спеціальної соціальної інфраструктури територій 

Рівненської та Хмельницької областей, на які поширюється зона спостереження 

Хмельницької АЕС, замовник будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС 

додатково (до законодавчо встановлених 100 млн. грн.) спрямовує кошти в обсязі 10% від 

загальної кошторисної вартості будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС, 

шляхом сплати збору соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на 

території зони спостереження. Згідно вимог імперативної норми статті 2 Закону №2861-IV, 

відповідно до якої проект закону про розміщення, проектування та будівництво ядерних 

установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами 

загальнодержавного значення до Верховної Ради України подає Кабінет Міністрів України. 

Внесення змін до прийнятого закону здійснюється у тому ж порядку. Також зазначається, що 

запропонований у законопроекті обсяг додаткового фінансування на підтримання 

інфраструктури зони спостереження ХАЕС, не підтверджені обгрунтовуючими 

розрахунками. В результаті, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки було рекомендовано внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про відхилення проекту Закону реєстр. № 3302 від 20.09.2013 р.  

В свою чергу, Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 

ядерної безпеки рекомендував Парламенту повернути законопроект суб’єкту законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. Такого ж висновку дійшли в Головному науково-експертному 

управлінні Верховної Ради України. 

Подальший розвиток подій може спонукати міські ради звернутися до Президента 

України та Кабінету міністрів України з відкритими листами з чіткою вимогою внести 

зміни до законодавчих актів та виконати вимоги людей, які були висловлені на громадських 



7 

 

слуханнях. Таким чином, у разі якщо міська/селищна/сільська рада схиляє голову та не 

відстоює інтереси громади вона просто зраджує усім принципам та засадам на яких була 

обрана та має працювати. 

У разі майбутнього ігнорування вимог територіальних громад, які проживають в «зоні 

ризику», представницькі органи мають показати політичну волю та прийняти рішення про 

скасування рішень щодо погодження добудови енергоблоків. Підставою для цього має бути 

розуміння того, що рішення прийняте на громадських слуханнях не враховано чиновниками 

у вищих ешелонах влади.  

Таким чином, пропозиції та вимоги органів місцевого самоврядування під час 

прийняття рішення про розміщення в Законі України про ХАЕС 3,4 не просто не 

враховані, а проігноровані. Логічним в такому разі є радами свого погодження на 

розміщення енергоблоків. 
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Вплив роботи двох нових блоків на довкілля та населення не досліджено 

 

При поданні проекту Закону про спорудження енергоблоків 3 і 4 ХАЕС не було 

проведено державної екологічної експертизи техніко-економічного обґрунтування 

будівництва(ТЕО). Відсутність висновку екологічної експертизи ТЕО напряму порушує Ст. 5 

Закону України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними 

відходами, які мають загальнодержавне значення». Цим законом чітко передбачено перелік 

додатків до законопроекту: 

• техніко-економічне обґрунтування створення такої ядерної установки або об'єкта, 

призначеного для поводження з радіоактивними відходами, та вибору запропонованого 

майданчика для їх розміщення;  

• висновок державної екологічної експертизи;  

• результати консультативного референдуму стосовно розміщення ядерної установки 

або об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, якщо він проводився 

в адміністративно-територіальних одиницях; 

• звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив у 

транскордонному контексті відповідно до закону; інші документи, якщо це передбачено 

законом. 

Згідно пояснювальної записки до законопроекту, замовник подав висновок державної 

екологічної експертизи (не вказано ким і коли він був затверджений). Втім державної 

екологічної експертизи ТЕО будівництва енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької атомної 

електричної станції проведено так і не було, про що свідчить лист Міністерства екології та 

природних ресурсів України, яке має виключне право проводити державну екологічну 

експертизу таких об’єктів.  

Отже, разом із законопроектом не подавався висновок державної екологічної 

експертизи, що є важливим порушенням процедури його прийняття і свідчить про 

неврахування екологічної складової при прийнятті рішення про будівництво нових 

енергоблоків на ХАЕС.  

Можливість використання існуючих конструкцій не доведена. 

Будівництво енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС було розпочато у 80-ті роки 

минулого тисячоліття. Будівництво велось з урахуванням встановлення реакторної 

установки (РУ) типу ВВЕР-1000/В-320, що складають основу реакторного парку України. 

Після катастрофи на Чорнобильській АЕС, на будівництво атомних блоків було накладено 

тимчасовий мораторій, уже зведені конструкції не консервувалися. Рішення про відновлення 

будівництва ХАЕС ухвалили у 2005 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України.  



9 

 

У 2008 році у конкурсі на вибір реакторної установки для нових енергоблоків на ХАЕС 

виграв проект РУ типу ВВЕР-1000/В-392. Нагадаємо, що одним з головних критеріїв вибору 

мала бути можливість розміщення установки в існуючих конструкціях. Це була одна з 

головних причин чому, наприклад, не перемогла більш досконала та сучасна реакторна 

установка. Проблема з розміщенням РУ типу ВВЕР-1000/В-392 в конструкціях які 

передбачались для ВВЕР-1000/В-320 полягає в тому, що обрана РУ має суттєві відмінності 

від В-320 як по вазі, так і по габаритам. Більше того, під обраний проект РУ необхідно 

змінювати компоновку штатних систем безпеки та інтегрувати додаткові активні та  пасивні 

системи. Це в свою чергу призведе до суттєвого підвищення навантажень на споруди. 

Залишається питання чи витримають це все будівельні конструкції які простояли під 

відкритим небом (та не були до того ж законсервовані) чверть століття? Більше того, значна 

частина закладних деталей перегинів арматурних канатів та каналоутворювачів була 

пошкоджена пожежею (!!!) у 1989 році.  

В 2012 році, Державна інспекція ядерного регулювання України виконала державну 

експертизу з ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ) ТЕО «Будівництво енергоблоків № 3 і 4 

ХАЕС». У висновках державної експертизи зазначається що «питання інтеграції існуючих 

будівельних конструкцій детально на стадії ТЕО не обґрунтовано і тому залишається 

відкритим». Таким чином можливість інтеграції існуючих конструкцій в проект, буде 

визначена на стадії проектування.  

В той же час, є підстави вважати, що Державна інспекція ядерного регулювання 

України порушила вимоги діючих нормативно-правових актів під час погодження ТЕО 

будівництва блоків на ХАЕС. Так, відповідно до додатку В до ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та 

зміст проектної документації на будівництво», ТЕО повинне містити вихідні положення, в 

яких зазначається технічна можливість нового будівництва, реконструкції об’єктів, основні 

технологічні та будівельні та архітектурно-планувальні рішення, основні положення з 

організації будівництва та їх обґрунтування. Також, ТЕО будівництва повинне враховувати і 

вимоги, передбачені ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та 

конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», відповідно до 

яких будівельні конструкції й основи повинні відповідати наступним вимогам: 

- сприймати без руйнувань і недопустимих деформацій впливи, що виникають під час 

їх зведення і протягом встановленого терміну експлуатації; 

- мати достатню роботоздатність в умовах нормальної експлуатації протягом усього 

встановленого терміну експлуатації; 

- мати достатню живучість по відношенню до локальних руйнувань і передбачених 

нормами аварійних впливів (пожеж, вибухів, наїздів транспортних засобів тощо), 

виключаючи при цьому явища прогресуючого руйнування, коли загальні пошкодження 

виявляються значно більшими ніж первісне збурення, що їх викликало.  

Будівельні об'єкти повинні знаходитися в такому стані, щоб вони  могли 

використовуватися за призначенням згідно з проектом протягом усього встановленого 

терміну експлуатації. У 2006 році Міністерство палива та енергетики України спільно з 

НАЕК «Енергоатом» здійснили обстеження будівельних конструкцій під енергоблоки №3-4 
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ХЕАС. Не дивлячись на те, що результати обстеження вже втратили легітимність та 

актуальність, ще тоді зазначалось, що термін експлуатації вже збудованих конструкцій не 

перевищує 45 років. Слід зазначити, що цей термін включає етапи будівництва, експлуатації 

та зняття з експлуатації. Якщо виключити час необхідний на будівництво та зняття з 

експлуатації, то отримаємо 15-20 років часу суто експлуатації1.  

Проте, ТЕО не містить належного обґрунтування можливості використання вже 

існуючих конструкцій як основи для майбутніх енергоблоків. Отже, зміст ТЕО не відповідає 

вимогам, встановленим законодавством та нормативно-правовими актами. Таким чином, 

відповідно до уже згаданих вище положень Порядку проведення державної експертизи 

ядерної  та радіаційної безпеки, подана для експертизи документація, зокрема ТЕО, підлягає 

поверненню у випадку невідповідності її форми та змісту нормам чинного законодавства та 

нормативно-правовим актам. Не зважаючи на невідповідність змісту ТЕО нормативно-

правовим актам, експертиза такої документації все ж була проведена, що прямо суперечить 

Порядку проведення державної експертизи ядерної  та радіаційної безпеки, затвердженого 

Наказом Державного комітету ядерного регулювання України від  21.02.2005  N 21. 

Таким чином, виникають сумніви щодо довговічності наявних конструкцій. Одне з 

найбільш суперечливих питань в будівництві нових блоків на ХАЕС залишається відкритим.

                                                                 
1
 Інтерв’ю Голови Державної інспекції ядерного регулювання України О.Миколайчук 

http://www.atomnews.info/?T=0&MID=62&JId=62&NID=3212  

http://www.atomnews.info/?T=0&MID=62&JId=62&NID=3212
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Ігри у російську рулетку 

Численні порушення будівельних норм та стандартів, умов праці, під час 

будівництва що приводять навіть до серйозних інцидентів під час будівництва АЕС в 

Росії ставлять під сумнів можливість державної корпорації «Росатом» та його 

підрядних структур вести якісне та надійне будівництво  АЕС за експортними 

контрактами, зокрема в Україні. 

За останні роки, кількість повідомлень про порушення під час будівництва АЕС яке 

веде «Росатом» як в Російській Федерації, так і за кордоном зростає. Серйозні та численні 

порушення фіксуються навіть в документах офіційних державних органів РФ, 

відповідальних за екологічний, технологічний та атомний нагляд. Так, в звіті про діяльність 

Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомному нагляду за 2009 рік2 

вказується на виявлені дефекти виготовлення,а також недоліки конструювання під час 

будівництва АЕС. Були зафіксовані також випадки постачання неякісних матеріалів, що 

може свідчити про злодіяння та корупцію під час закупівель:  

«Завдяки проведеним заходам нагляду був виявлений випадок поставки на 2 -й блок 

Ростовської АЕС 959 одиниць контрафактної арматури. У підприємства, яке допустило 

поставку зазначеної арматури (ЗАТ «СМК-ЮГ»), анульовано ліцензію ДО-12-101-1362 від 

25.06.2008. 

В ході наглядової діяльності виявлено факт поставки підприємством ЗАТ «ГМЗ-

Хіммаш» на Ленінградську АЕС несертифікованої арматури. На підприємство накладено 

адміністративний штраф у розмірі 30 000 руб. Своєчасно вжиті заходи (необхідні 

розрахунки і посилення конструкції арматури) дозволили обґрунтувати можливість 

експлуатації зазначеної арматури».  

Далі в зазначеному звіті робиться висновок: 

«Основними причинами порушень [на роботах зі спорудження АЕС] є недостатня 

кваліфікація, слабке знання персоналом вимог федеральних норм і правил, конструкторської 

документації та технологічного процесу виготовлення устаткування. Зокрема, керівництву 

підприємства ВАТ «Іжорські заводи» вказувалося на низьку якість продукції і виносилося 

попередження про можливе застосування санкцій, аж до припинення дії ліцензії на право 

виготовлення устаткування. Своєчасно вжиті заходи дозволили виключити поставки на 

атомні станції неякісної продукції».  

Оскільки ВАТ «Іжорські заводи» є головним розробником та постачальником 

основного технологічного обладнання для АЕС, то після висновків Федеральної служби про 

низьку якість продукції підприємства стає зрозуміло, що гарантувати високу якість 

будівництва російських АЕС, в тому числі за кордоном, ніхто не може. Більш того, реальна 

практика будівництва АЕС як в РФ, так і російських реакторів в інших країнах свідчать про 

загрозливі тенденції.  

                                                                 
2 Отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

в 2009 году. http://www.gosnadzor.ru/upload/fc/files/471.pdf  

http://www.gosnadzor.ru/upload/fc/files/471.pdf
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Так, під час будівництва Тяньваньської АЕС в КНР, у китайської сторони виникало 

багато зауважень до якості матеріалів та устаткування, що надходило від компаній 

«Росатому». В результаті, як правило, обладнання поверталось назад постачальнику, який 

мав виготовити новий екземпляр обладнання. В свою чергу це призвело до збільшення 

бюджету будівництва та розтягування строків  введення в експлуатацію блоків. Неодноразові 

зупинки блоків «на ремонт» незадовго після пусків нових реакторів на Тяньванській АЕС 

також свідчать не на користь проектувальника та головного постачальника АЕС. Більш того, 

розрахунки фактичного коефіцієнту використання встановленої потужності (КВВП) за 2009 

рік Тяньванської АЕС показує що, АЕС виробила електроенергії на 20% менше ніж мала 

виробити3. 

Погіршення технології та якості 

будівництва ще більш яскраво демонструє 

обвалення металевих конструкцій та 

арматури, що сталося 17 липня 2011 року під 

час будівництва Ленінградської АЕС-2 

(ЛАЕС-2). За попередніми даними, 

безпрецендента аварія під час будівництва 

АЕС сталася через порушення 

технологічних регламентів. І це при тому, 

що відхилення арматури, що була закладена  

                                                                                Мал. 1. Обвал конструкцій на ЛАЕС-2.Фото: Bellona.ru 

у зовнішню захисну оболонку блоку будівельники помітили ще в травні! Більш того, 

подібний випадок, але менший за масштабом, вже відбувався на ЛАЕС-2 в січні цього року. 

Хоча, в результаті цих аварій дивом ніхто не постраждав, судячи з усього наслідки будуть 

серйозні, оскільки мова йде про демонтаж як мінімум 1200 тонн арматурної сталі зі 

зруйнованої стінки 4. 

Існують також численні повідомлення про порушення умов праці співробітників 

субпідрядних організацій, які здійснюють монтажні та будівельні роботи на російських 

АЕС5. 

Практика будівництва АЕС в Росії викликає досить серйозне занепокоєння з огляду на 

те, що саме російські виробничі підприємства будуть постачальниками основного 

обладнання для ХАЕС 3,4. Крім того, скоріше за все, інженерний супровід  будівництва 

блоків на ХАЕС будуть здійснювати російські фахівці. Проте, описані вище випадки з 

аналогічного будівництва на інших майданчиках дають підстави для сумнівів щодо 

надійності та якості цього будівництва.  

                                                                 
3
 За матеріалами Міжнародного екологічного об’єднання «Бєллона». 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2010/China-kium 
4
 Фото, які свідчать про масштаби аварії: http://www.belaruspartisan.org/bp-

forte/?newsPage=1&news=95340&page=100 
5
 На работу как на… зону http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=art icle&sid=3161  

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2010/China-kium
http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2010/China-kium
http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?newsPage=1&news=95340&page=100
http://www.belaruspartisan.org/bp-forte/?newsPage=1&news=95340&page=100
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3161
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Враховуючі всі наведені вище аргументи, очевидно, що добудова енергоблоків №3-4 

Хмельницької АЕС несе значні ризики та загрози не тільки для району розташування 

АЕС, але й національній безпеці України. В умовах, що склались навколо будівництва 

ХАЕС 3,4 сьогодні, стає очевидним, що єдиним рішенням є зупинення реалізації проекту 

в тому вигляді, в якому він існує сьогодні.  
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Аварії на АЕС не рідкість і сьогодні 

 

Динаміка порушень та аварій на АЕС не тільки в Україні, але й по всьому світу свідчить про 

те, що досвід Чорнобиля не зробив АЕС більш безпечними.  

19 жовтня 1989 року сталася найбільша аварія в історії 

атомної енергетики Іспанії. Руйнування однієї з лопаток 

турбіни першого енергоблоку призвело до її потужної 

вібрації та сполоху турбінного масла та водню, що 

охолоджує турбогенератор. Пожежа миттєво перекинулась 

на інше обладнання, що мало наслідком численні відмови 

апаратура та обладнання, що важливі для безпеки.  Вода, 

котрою тушили пожежу заливала насоси аварійного 

відведення  залишкового тепловиділення. При цьому насоси 

не були розділені між собою. Крім того, виявилось, що 

аварійна система боротьби з пожежею не спрацювала (!!!) і 

на станцію були викликані пожежні підрозділі з сусідніх 

міст, деякі з яких находяться на відстані 100 км від АЕС. 

Пожежники, які не знали схеми розташування та функції 

систем та об’єктів АЕС замість п іни використовували воду, яка й без того значно 

підвищувала небезпеку для пожежників. Стає зрозумілим, що уроки до досвід Чорнобилю 

навіть після трьох років, так і не були враховані. Аварія отримала третій рівень за 

міжнародною школю ядерних подій (INES), що класифікується як серйозний інцидент. В 

серпні 2004 року, вже на другому блоці тієї самої АЕС була зафіксований теча радіоактивної 

води з системи охолодження другого блоку. Інцидент отримав другий рівень за шкалою 

INES. 

28 грудня 1998 року, внаслідок руйнівного урагану «Мартен» у Франції вийшли з ладу 

дві високовольтні лінії електропередач, під’єднанні до АЕС Блайе. Другий та четвертий 

енергоблоки зупинили. Тільки безперервна робота дізель-генераторів протягом майже 4 

годин дозволила контролювати ситуацію та охолодження блоків. Важких наслідок вдалось 

уникнути тільки завдяки оперативним консультаціям з кризовим штабом. Тим не менш, 

головна лінія зв’язку станції з кризовим центром – Рембо – відразу вийшла з ладу, не 

дивлячись на те, що розрахована на роботу в умовах війни. Крім того, компанія-оператор 

АЕС Electricite de France не підвищувала рівень захисту АЕС Блайе, не дивлячись на те, що 

раніше отримувала попередження від органів ядерного регулювання Франції. Тільки після 

урагану «Мартен» та інциденту з ЛЕП, компанія вжила необхідних заходів.  

22 вересня 2009 року, під час планово-попереджувального ремонту енергоблоку №3 

Рівненської АЕС, внаслідок не спрацювання клапану, відбувся розрив мембрани, що захищає 

бак-барботер від руйнування. З цього моменту 1-й контур став нещільним і теплоносій з 

нього почав надходити в гермооболонку. Таким чином, була порушена цілісність 1-го 

контуру РУ, тобто третього бар'єру на шляху розповсюдження радіоактивних речовин і 

джерел іонізуючого випромінювання. Дані про дози та забрудненні середовища досі не 
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опубліковані. Аварія відбулась внаслідок того, що запасні частини для клапану німецької 

фірми Sempell виготовили на … вітчизняному заводі «Київарматура».  

Найбільша аварія з часів Чорнобильської катастрофи відбулась в березні 2011 року на 

АЕС Фукусіма-Даїчі. Внаслідок землетрусу та цунамі, з 11 по 16 березня сумарний викид 

радіонуклідів склав 770 тис. ТБк. І хоча за обсяг викидів не перевищив 20% від рівня 

Чорнобильської катастрофи (за офіційними даними), тим не менш відеозаписи,  на яких 

будівлі 1-3 енергоблоків аварійної АЕС руйнувались як карткові домівки, яскраво засвідчили 

всьому світу, що безпечних ядерних реакторів не буває і що навіть така технологічно 

розвинути країна як Японія не може захистити себе від важких  ядерних аварій. У 

офіційному доповіді парламенту Японії зазначається: «Цілком очевидно, що причиною аварії 

стало не стихійне лихо як таке, але помилки, допущені людиною».6 

У травні 2013 року, мер міста Футаба, найближчого до аварійної АЕС Фукусіма заявив: «Я 

був мером міста Футаба ще в 2005, коли ТЕПКО вже експлуатувала АЕС поряд з моїм 

містом. Тоді я повірив атомникам, повірив їхніми запевненнями, що реактори безпечні і АЕС 

буде добре працювати, приносячи радість і процвітання моєму місту. Запевнення атомників 

виявилися брехнею, жахлива катастрофа почалася на АЕС Фукусіма-1 листопада березня 

2011 року. Потім сталися вибухи на трьох реакторах та радіаційні аварії на чотирьох 

приреакторних басейнах з ядерними відходами, відпрацьованим ядерним паливом. Після 

цього радіаційний фон в моєму місті сильно підвищився, радіометри на вікні мого офісу 

зашкалювали. Інформації ні від АЕС, ні від уряду не було, і я прийняв рішення про евакуацію 

жителів міста Футаба. Я вірю і сподіваюся, що Вам ніколи не доведеться приймати 

подібного рішення,рішення про евакуацію міста».7 

Динаміка серйозних порушень та аварій у роботі АЕС як в Україні, так і в інших країнах 

світу, свідчить про те, що ядерна енергетика й досі представляє значну загрозу для 

навколишнього середовища та населення. Не дивлячись на удосконалення технологій та 

засобів безпеки, одним з найголовніших факторів й досі залишається людський фактор. 

Нажаль, це стосується й України.  

 

                                                                 
6
 За матеріалами « Воздействие на население – главный фактор опасности последствий тяжелой аварии на 

АЭС.Соблюдается ли принцип приоритета безопасности на АЭС?». Б.С. Пристер, С.В. Барбашев. Інститут 

проблем безпеки АЕС НАН України  

7
 Мэр города, эвакуированного из -за катастрофы на Фукусиме, просит не доверять атомщикам . ЕО Беллона. 

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Idogawa-san  

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2013/Idogawa-san
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Струм - на експорт, загрози - в Україні 

 

В середньостроковій перспективі в Україні немає необхідності в нових потужностях, 

тим більш базового навантаження, якими є АЕС (натомість існує гостра нестача маневрових 

потужностей). 

В  ТЕО ХАЕС зазначається, що до 2020-2025 рр. Південно-західна енергосистема 

України буде надлишковою навіть без урахування будівництва ХАЕС 3,4. Це означає що 

електроенергія, яку може виробляти нові енергоблоки ХАЕС будуть передавати по 

магістральним лініям електропередач через всю країну збільшуючи тим самим і без того 

колосальні втрати електроенергії в мережі або, що вірогідніше, експортувати закордон. 

Таким чином, з технічної точки зору, сьогодні немає, і в середній перспективі не 

передбачається, необхідності в нарощуванні потужностей на АЕС.  

Більше того, через нестачу ліній електропередач  та падіння споживання, АЕС України 

не можуть працювати на повну потужність. Зокрема в західному регіоні, через мережеві 

обмеження, майже два енергоблоки Рівненської та Хмельницької АЕС не можуть видавати в 

Об’єднану енергосистему (ОЕС) потужність, яку вони здатні генерувати. Це означає, що в 

разі зняття всіх мережевих обмежень (для цього потрібно завершити будівництво повітряної 

лінії 750 кВ РАЕС - Київська та Київська ПС - Північна ПС), об’єднана енергосистема зможе 

приймати та передавати всю потужність АЕС України. Таким чином, будівництво ХАЕС 3,4 

стратегічно недоцільно, адже існують інші альтернативи.  

Постає питання навіщо тоді будувати енергоблоки, тим більше на старих фундаментах 

до того ж на астрономічний кредит від Росії8, якщо ця електроенергія Україні непотрібна? 

Можлива відповідь міститься в ТЕО. Згідно документу, передбачається передача 

електроенергії від ХАЕС закордон по експортних контрактах. Проте, аналіз ситуації на 

ринку електроенергії в країнах Східної Європи плани говорить про помилковість цих планів.. 

В грудні 2009 року була зупинена Ігналинська атомна електростанція в Литві. В 

результаті утворився своєрідний вакуум на ринку електроенергії в цілому Балтійському 

регіоні. Невдовзі з’явились бажаючі заповнити цей вакуум будівництвом нової АЕС з 

перспективою продажу струму в енергодифіцитний регіон. В регіоні почався “атомний бум”. 

Наразі, в країнах Східної Європи планується будівництво відразу 4 нових АЕС: у Білорусії, 

Литві, Калінінградській області (РФ) та Польщі.  

У 2017 році заплановане введення в експлуатацію першого блоку Калінінградської 

АЕС (або Балтійської АЕС) потужністю 1200 МВт. Другий блок, як планується, буде 

під’єднано до мережі в 2018 році. З введенням в експлуатацію енергоблоків сумарною 

потужністю 2338 МВт Балтійський енергодефіцитний регіон стане чистим експортером 

                                                                 
8
 Нагадаємо, кошторисна вартість будівництва згідно ТЕО складає майже 40 млрд.грн, більша частина яких буде 

надана в вигляді кредиту з РФ  
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електроенергії. Водночас очікується, що енергоблоки ХАЕС 3,4 будуть введені в 

експлуатацію в 2018 та 2020 роках відповідно. Це означає, що на момент пуску блоків вже 

будуть збудовані енергоблоки Балтійської АЕС, які покриють дефіцит електроенергії в 

регіоні. Тим самим для електроенергії виробленої на ХАЕС не буде ринку збуту закордоном. 

Навіть якщо будівництво Балтійської АЕС буде затримуватися, Держкорпорація «Росатом» 

зможе свідомо затягувати будівництво ХАЕС, аби не допустити пуску українських блоків 

раніше за блоки на Балтійський АЕС. Більш того, навіть якщо проект Балтійської АЕС не 

буде реалізовано, на 2017-2020 роки планується введення в експлуатацію блоків Білоруської 

АЕС, яка наразі перебуває на фазі активного будівництва9. 

Таким чином, будівництво енергоблоків №3-4 ХАЕС в середньостроковій перспективі є 

стратегічно недоцільним через щонайменше чотири причини:  

1) в Україні існує надлишок потужностей базового навантаження;  

2) Південно-західна енергосистема України буде надлишковою навіть без урахування 

будівництва ХАЕС 3,4;  

3) перспективи експортних поставок електроенергії, що може вироблятись на нових 

блоках доволі сумнівні;  

4) замість будівництва нових енергоблоків, варто підвищувати ефективність 

використання існуючих потужностей, наприклад, шляхом зняття обмежень на видачу 

потужностей діючих АЕС України.  

                                                                 
9
 Основное строительство Белорусской АЭС начнется летом 2013 года  

http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/28/36337  

http://www.atomic-energy.ru/news/2012/09/28/36337
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Безаварійно працюючі АЕС небезпечні 

 

Навіть при нормальній роботі АЕС викиди радіонуклідів через вентиляційні труби 

призводять до зростання числа ракових захворювань навколо АЕС.  

Згідно з результатами досліджень, проведених за завданням Федерального відомства 

радіаційної безпеки (Bundesamt für Strahlenschutz), захворювання на лейкемію серед дітей у 

віці до п'яти років зустрічаються тим частіше, чим ближче вони проживають до однієї з 

діючих у Німеччині АЕС. Дослідження проводилися Інститутом медичної статистики, 

епідеміології та інформатики у співпраці з Клінічним центром університету Майнца з 2003 

року. Для кожного з 16 місць розташування АЕС було обрано 3 прилеглих округи, дані по 

яких аналізувалися. Дослідження показали наявність істотного зростання (на 54%) випадків 

раку у дітей молодше 5 років, що проживають на відстані менше 5 км від атомних станцій 

Німеччини. Особливо помітний ріст числа захворювань лейкемією у дітей до 5 років - в 1,7 

рази. Більш ретельні дослідження дозволяють говорити про зростання кількості випадків 

лейкемії в 2 рази10.  

Результати досліджень, проведених вченими з Медичного Університету Південної 

Кароліни, показали, що ризик захворювання на лейкемію вищий у дітей і молодих людей, що 

живуть поблизу АЕС. Були вивчені доповіді про становище зі здоров'ям населення, що 

мешкає поблизу 136 ядерних об'єктів у США, Канаді, Великобританії, Німеччини, Іспанії та 

Німеччини11.  

Як виявилося, для дітей у віці до 9-ти років рівень смертності у порівнянні з їх 

однолітками, що живуть далеко від АЕС, вище на 5-24%. Серед людей, які не досягли 25-ти 

річного віку, рівень смертності вищий на 2-18%. У свою чергу, ризик захворювання на 

лейкемію у першої групи дітей підвищується на 14-21%, для другої - на 7-10%. 

Результати великого епідеміологічного дослідження стану здоров'я дітей, що живуть в 

околицях п'яти АЕС США після їх закриття: "Форт Сант Врейн" (Колорадо), "ЛяКрос" 

(Вісконсін)","Міллстоун / Хадда; Тавр НЕК ","Ранчо Секо"(Каліфорнія) і "Троян" (Орегон) 

свідчать про те, що в перші два роки після закриття АЕС смертність новонароджених у 

секторі 64 км (40 миль) з підвітряного боку від АЕС впала на 15-20% в порівнянні з 

попередніми двома роками, коли АЕС ще працювали . 

Коаліція попередження раку США представила результати обстеження 268 округів, 

розташованих на відстані до 80 км навколо військових атомних виробництв і цивільних АЕС. 

Зафіксовано суттєве збільшення смертності від раку грудей в обстежених районах. 12  

Первинна захворюваність по злоякісним новоутворенням за останні три роки в районі 

Балаковської АЕС (РФ) зросла на 16,5%13. У онкодиспансері міста Вольськ, обслуговуючого 

                                                                 
10

 Federal Office for Radiation Protection  http://www.bfs.de/bfs 
11

 Centre for Research on Globalization  http://www.g lobalresearch.ca/reasonable-doubt-children-living-near-nuclear-

facilit ies-face-an-increased-risk-of-cancer/8785  
12

 Cancer p revention coalition. Environmental Causes of Breast Cancer 

http://www.preventcancer.com/avoidable/breast_cancer/env_causes.htm  

http://www.globalresearch.ca/reasonable-doubt-children-living-near-nuclear-facilities-face-an-increased-risk-of-cancer/8785
http://www.globalresearch.ca/reasonable-doubt-children-living-near-nuclear-facilities-face-an-increased-risk-of-cancer/8785
http://www.preventcancer.com/avoidable/breast_cancer/env_causes.htm
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10 районів області 50% контингенту - балаковці. За 10 останніх років не було жодного року, 

щоб загальна дитяча захворюваність знижувалася, спостерігається тільки її зростання. У 

першу чергу це стосується захворюваності органів дихання, яка складає 57% від усіх хвороб. 

У 10 разів зросла захворюваність на полліноз, в 1,5 рази бронхіальну астму, на 12% зросла 

захворюваність на алергодерматози та іншими ураженнями шкіри. У 2,5 рази зросла 

патологія ендокринної системи дітей, функціональні порушення шлунково-кишкового 

тракту, ураження суглобів (алергічні артрити). Цей показник у 3 рази вище, ніж середній по 

Росії». Комісія МОЗ Росії ще в дев'яності роки звернула увагу на захворюваність щитовидної 

залози у Балаковських дітей, яка носить явний екзогенний характер. Однією з причин, на 

думку лікарів, може бути вплив АЕС. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        
13

 Зачем нам ядерный ренессанс? ОЕ Беллона  http://bellona.ru/articles_ru/articles_2009/zachem-nam-yadernyi-

renessans  

http://bellona.ru/articles_ru/articles_2009/zachem-nam-yadernyi-renessans
http://bellona.ru/articles_ru/articles_2009/zachem-nam-yadernyi-renessans
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Астрономічна вартість 

 

Один з аргументів на користь будівництва ХАЕС 3,4 - це інвестиції у майбутнє, у 

розбудову майбутньої енергетичної безпеки України. Проте, може виявитись, що це будуть 

непід’ємні інвестиції.  

Будівництво комерційних атомних енергоблоків по всьому світу супроводжується 

значним (як правило в кілька разів) збільшенням вартості будівництва та строків  

спорудження. Не виключення в цьому й приклади будівництва енергоблоків, які 

споруджуються корпорацією «Росатом» на внутрішньому та зовнішньому ринках.  

Реальне введення в промислову експлуатацію енергоблоків в Росії затримується на 1-4 

роки від початкових планів. Подібна ж ситуацію спостерігається при будівництві 

держкорпорацією «Росатом» атомних станцій закордоном. Так, АЕС Бушер в Ірані 

планували ввести в експлуатацію до 2007 року, проте фактичний пуск відбувся тільки в 2012 

році. Перший блок АЕС «Куданкулам» в Індії швидше за все буде введений в експлуатацію в 

2013 році. Відставання по обох проектах становить 5 років. Збільшення терміну будівництва 

на 1 рік призводить до збільшення вартості будівництва на 10% через інфляцію та додаткові 

втрати у зв’язку з затримкою будівництва.  

Досить показовим для України та Хмельницької АЕС зокрема є досвід Болгарії, де 

також з часів радянського союзу лишилися недобудовані блоки на АЕС Белене. Після 

обстеження конструкцій (які, на відміну від України, попередньо були законсервовані) було 

прийняте рішення про повний демонтаж існуючої інфраструктури для нових блоків.. 

Витрати на демонтаж склали EUR 112 млн., що виявилось дешевше ніж «підгонка» 

конструкцій під РУ14. До того ж, рішення було обґрунтовано змінами у  будівельних нормах. 

Так само, як і на ХАЕС, фундаменти під нові енергоблоки були закладені у середині 80-х 

років. Передбачалось, що енергоблоки будуть оснащені РУ ВВЕР-1000/В-320 (знову ж таки, 

так само як на ХАЕС). В період з 1988 по 1990 роки, на першому енергоблоці було виконано 

40% всіх будівельних робіт та 80% всього обладнання було вже на майданчику. В 1990 році, 

через зміну політичного ладу, проект було зупинено, конструкції законсервовано. У 2002 

році Уряд Болгарії прийняв рішення про відновлення проекту. В жовтні 2006 року, на 

конкурсі з вибору реакторної установки був обраний проект АЕС 92 з РУ В-446Б. 

Передбачалось, що вартість двох споруджених енергоблоків становитиме 3,997 млрд. євро. В 

червні 2010 року, оціночна вартість енергоблоків зросла до 6-7 млрд. євро. Пізніше, з 

урахуванням витрат на інфраструктуру, оцінка вартості будівництва енергоблоків зросла до 

8,5-9,5 млрд. євро. Проте, неофіційно експерти говорять про 10 млрд. євро15. Через значне 

збільшення вартості будівництва, а також відсутності інвесторів, в березні 2012 року 

проект було офіційно зупинено.  

На сьогодні, реалізація проекту будівництва ХАЕС 3,4 з точністю повторює долю 

АЕС Белене.  

                                                                 
14

 Сносить нельзя строить. UA Energy.  
15

 Комментарии Трайчо Трайкова по поводу АЭС Белене.  

http://atomnews.info/?T=0&MID=1&JId=53&NID=1682  

http://atomnews.info/?T=0&MID=1&JId=53&NID=1682
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По-перше, слід зазначити, що плани навколо ХАЕС - це не добудова, а нове 

будівництво. Як зазначає Голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олена 

Миколайчук: “Добудова - це завершення будівництва по початковому проекту. У разі блоків 

номер три і чотири Хмельницької АЕС це неможливо в принципі, оскільки вихідний проект 

не відповідає сучасним нормам і правилам”.16  

По-друге, як і з АЕС Белене, вартість енергоблоків постійно зростає при тому що 

будівництво ще не розпочалось. В квітні 2010 року НАЕК Енергоатом оцінював добудову у 

15 млрд. грн.,  на кінець року ця цифра сягнула вже 30 млрд. грн. В розпорядженні Кабінету 

Міністрів від 4 липня 2012 року про схвалення ТЕО будівництва ХАЕС 3,4 загальна вартість 

будівництва разом з вартість ядерного палива склала 39,5 млрд. грн.17 Таким чином, за два 

роки  вартість будівництва ХАЕС зросла у  2,5 рази, при цьому фактичне будівництво ще 

навіть не розпочиналось. Втішним фактом є те, що суттєве зростання вартості та строків 

будівництва АЕС є не лише суто українською особливістю атомного будівництва. Подібні 

речі супроводжують так званий «атомний ренесанс» по всьому світу, що все частіше дає 

привід для ствердження, що відродження атомної енергетиці не відбудеться.  

Будівництво енергоблоків не знизить вартість електроенергії, як багато хто 

вважає, а значно підвищить її.  

Тарифи на електричну енергію для населення є значно заниженими  та не 

відшкодовують реальних витрат на виробництво та передачу електричної енергії. Так, 

станом на 1 жовтня 2012 року  тарифи відшкодовують лише близько 24% витрат  з 

виробництва, передачі та постачання електроенергії, оскільки реальний тариф на електричну 

енергію для населення становить 1,21 грн. (з ПДВ) за 1 кВт*год. Тобто, населення фактично 

сплачує в середньому 1/4 вартості електричної енергії18. В разі будівництва енергоблоків на 

ХАЕС, тариф Енергоатому  має збільшитись як мінімум на 3-4 копійки за кВт*г, що 

призведене до значного підвищення цін на електроенергію для всіх категорій споживачів 

електроенергії. Слід зазначити, що сучасного тарифу для АЕС України не вистачає на такі 

важливі напрямки як підвищення безпеки, поводження з радіоактивними відходами,  

виведення станцій з експлуатації.  Навіть за словами представників НАЕК Енергоатом тариф, 

якій би покривав всі потреби Енергоатому та дозволяв би своєчасне  вирішення проблем 

ядерної енергетики має бути на рівні 37 коп. за 1 кВт*год. Тобто в 1,6 разів більше ніж 

діючий тариф.  

Наведені вище факти та аргументи, свідчать про те, що будівництво енергоблоків на 

ХАЕС несе значні фінансові ризики. В разі повторення ситуації як на АЕС Белене, держава, а 

також платники податків втратять колосальні кошти, які вимірюються в кращому випадку 

мільярдами гривень (на АЕС Белене мова йде про мільярди євро). Навіть якщо блоки будуть 

побудовані, це призведе до значного підвищення «атомного» тарифу, а значить і для всіх 

категорій споживачів.  

                                                                 
16

 Реакция замедления. Эксперт-Украина http://www.expert.ua/articles/16/0/11074/  
17

 Розпорядження КМУ від 4 липня 2012 р., №498-р Про схвалення техніко-економічного обґрунтування 

будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької атомної електростанції http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/498-

2012-%D1%80  
18

Щодо тарифів на електричну енергію для населення  http://document.ua/shodo-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-

dlja-naselennja-doc120519.html 

http://www.expert.ua/articles/16/0/11074/
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/498-2012-%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/498-2012-%D1%80
http://document.ua/shodo-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-dlja-naselennja-doc120519.html
http://document.ua/shodo-tarifiv-na-elektrichnu-energiyu-dlja-naselennja-doc120519.html
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Альтернатива «мирному атому»  

 

В той час, як ЗМІ та офіційна влада запевняють, що альтернативи «мирному атому» 

немає, досвід зарубіжних країн свідчить про зворотне. Найбільш економічно доцільною та 

екологічно чистою альтернативою викопному паливу, та атомній енергетиці зокрема, є 

відновлювальна енергетика (переважно місцеві види палива та с/г відходи) в поєднанні з 

дієвою державною та місцевою політикою енергозбереження та енергоефективністі у всіх 

секторах економіки.  

Враховуючи, що ефективність використання електричної та теплової енергії в Україні в 

3-5 разів нижча, ніж в країнах Європейського Союзу доцільніше направляти інвестиції у 

відновлювальні джерела енергії, в енергозбереження та зниження споживання паливно-

енергетичних ресурсів. В Україні, як і в більшості європейських країн, понад 30% кінцевої 

енергії споживається будинками. Враховуючи, що значна частка  помешкань була 

споруджена у період 1950–1990-х років, - здебільшого індустріальними методами 

будівництва, - опалення цих житлових будинків вимагає значного обсягу використання 

енергії. Це найбільший сектор національної економіки з точки зору енергоспоживання, за 

яким ідуть промисловість і транспорт. Істотні труднощі реформування житлового сектору 

України значною мірою пов’язані з низьким рівнем енергоефективності у будівлях та 

нераціональним споживанням електроенергії.  

Згідно «Рейтингу енергоефективності України»19, показник енергоефективності 

економіки країни складає всього 43% від середнього по країнах Європейського  союзу. 

Підвищення енергоефективності економіки України до рівня ЄС дозволить скоротити 

споживання паливно-енергетичних ресурсів у всіх секторах економіка на 57%. При цьому 

щорічна економія сягне більше ніж 13 млрд. євро у грошовому еквіваленті або 31,9 млн. 

т.н.е. Для порівняння, обсяги економії еквівалентні 39 млрд.куб.м. газу, що перебільшує весь 

імпорт природного газу з Російської Федерації.  

Найбільші споживачі всіх видів енергії в Україні це промисловість та житлово-

комунальне господарство. Таким чином, цілеспрямована державна політика 

енергозбереження дозволить значно підсилити конкурентоспроможність економіки , знизити 

споживання паливно-енергетичних ресурсів, підсилити енергетичну та національну безпеки 

України та зменшити тиск на довкілля.  

Згідно «Рейтингу», регіон розміщення Хмельницької АЕС має колосальний потенціал 

енергозбереження, що перекриває всі вигоди від сусідства з атомною станцією. Наприклад, 

рівень енергоефективності Рівненської області нижче ніж середній по Україні та становить 

35% від рівня ЄС. Потенціал економії в разі досягнення рівня ЄС оцінюється у 353 млн. євро. 

щорічно (!!!) у цінах 2010 року. Для Хмельницької області, показник енергоефективності 

вище ніж середній по Україні до дорівнює 46% від рівня ЄС, щорічний потенціал економ ії – 

284 млн. євро. щороку.  

                                                                 
19

 Рейтинг енергоефективності України http://www.energy-index.com.ua  
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Що можна зробити? 

 

З метою захисти інтересів громади, а також задля стимулювання соціально-

економічного розвитку регіону навколо Хмельницької АЕС, органи місцевого 

самоврядування можуть зробити наступні кроки:  

Захист інтересів громади у питанні будівництва енергоблоків №3 і 4 Хмельницької АЕС. 

o Згідно статті 25 підпунктом  7 пункту «а»   статті 27  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» направити до Кабінету Міністрів України 

вимогу про збільшення видатків на соціальне призначення у розмірі 10 % від 

вартості будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної 

станції. 

o Відповідно до пункту 18 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» прийняти рішення про проведення місцевого референдуму на 

територіальній одиниці та шляхом голосування прийняти рішення про «за» чи 

«проти» добудову енергоблоків на атомній станції.  

o Згідно статті 2 Закону України Про порядок прийняття рішень про розміщення,            

проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для 

поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, 

зміни до прийнятого закону здійснюється у такому ж порядку, що й його 

прийняття, тобто через подання Кабінету Міністрів України. Таким чином,  

задля захисту інтересів громад,що проживає навколо 30-км Зони спостереження 

ХАЕС, пропонується направлення листів до Кабінету Міністрів з вимогою 

внесення змін до Закону України Про розміщення, проектування та будівництво 

енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції у частині 

збільшення соціально-економічної компенсації ризику населення. 

o Звернення громадян до Уповноваженої Верховної Ради України з прав 

людини. Згідно пункту 6 Статті 13 Закону України Про Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, Уповноважений має право вимагати від 

посадових і службових осіб органів  державної влади,  органів  місцевого 

самоврядування,  підприємств,  установ, організацій незалежно  від  форми  

власності  сприяння  проведенню перевірок діяльності підконтрольних і 

підпорядкованих їм підприємств,  установ, організацій, виділення спеціалістів для 

участі у проведенні  перевірок,  експертиз і надання відповідних висновків. Згідно 

статті 15, актом реагування Уповноваженого є, в тому числі, подання 

Уповноваженого до органів   державної   влади,   органів  місцевого  

самоврядування, об'єднань  громадян,  підприємств,  установ, організацій 

незалежно від форми власності та їх посадових і службових осіб. Подання 

Уповноваженого - акт, який вноситься Уповноваженим до органів   державної   

влади,   органів  місцевого  самоврядування, об'єднань громадян,  підприємств,  

установ,  організацій незалежно від  форми  власності,  їх посадовим і службовим 
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особам для вжиття відповідних заходів  у  місячний  строк  щодо  усунення  

виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина.  

o Звернення до суду щодо оскарження дій Міністерства палива та вугільної 

промисловості України; 

o Звернення до Президента України щодо загроз населенню та довкіллю в 

результаті реалізації проекту в тому вигляді, в якому він існує сьогодні;  

o Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України з вимогою 

захисту довкілля під час реалізації проекту; 

o Звернення до державної корпорації «Росатом», а також «Сбербанк», які 

вірогідно будуть задіяні в проекті щодо порушень при прийнятті рішень,а також 

загроз від реалізації проекту.  

 

Стимулювання місцевого економічного розвитку. 

Сектор енергетики та житлово-комунальне господарство в Україні характеризується 

колосальними втратами на всіх етапах виробництва, транспортування, споживання ресурсів 

та великим ступенем зношення основних фондів.  

Ці фактори, разом з постійним підвищенням цін на електричну та теплову енергію 

спричиняють посилення тиску на місцеві бюджети, щорічне збільшення субсидій на 

покриття різниці в тарифах для побутових та бюджетних/комунальних споживачів тощо. 

Наприклад, що стосується вартості теплової енергії для бюджетних установ, то з 2006 року, 

для різних населених пунктів та міст, цей показник збільшився від 8 до 13 разів. Це 

призводить до збільшення частки видатків на оплату енергетичних послуг у місцевих 

бюджетах, що  в свою чергу приводить до зменшення або повної відсутності капітальних 

видатків, тобто відсутність будівництва та капітального ремонту доріг, дитячих садочків, 

шкіл, об’єктів соціально-культурного призначення та інфраструктури. З 2006 року цей 

показник збільшився з 2,5% до 7,5% з тенденцією до подальшого збільшення 20.  Загалом, за 

останні 5 років ціни на природний газ зросли у 5,5 рази, тарифи на електричну енергію – в 3 

рази, при тому що середня зарплата зросла в 1,6 разів. Нижче представлена динаміка та 

прогноз зростання тарифів на електричну енергію та природний у період з 2000-2016 рр.21 

                                                                 
20

 Дієва державна політика енергоефективності – основа модернізації ЖКГ 

http://www.eu.prostir.ua/files/1340635004233/energy%20effeciencyPP_ukr.pdf  
21

 Шляхи розвитку механізму ЕСКО  в м. Дніпропетровську. Асоціація міст України www.auc.org.ua  

http://www.eu.prostir.ua/files/1340635004233/energy%20effeciencyPP_ukr.pdf
http://www.auc.org.ua/
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Прогноз роста тарифов на электроэнергию и природный газ в 

период 2000-2016 гг.
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Розвиток ситуації в країні із нещодавнім зростанням ціни на природній газ, з наступним 

припиненням постачання газу демонструє, що найбільш ефективним з точки зору 

місцевого планування було б проведення політики сталого енергетичного розвитку, що 

включає в себе заходи з енергозбереження в бюджетних та муніципальних будівлях та 

використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів. Це дозволить знизити 

навантаження на місцеві бюджети під час (неминучого) подальшого зростання цін на газ, 

теплову та електричну енергію.  

Джерела фінансування  

Одним із найважливіших проблемних питань в сфері сталого енергетичного розвитку – 

є пошук джерел фінансування.  

Загалом можна виділити ряд основних можливостей фінансування заходів з 

енергозбереження: 

 Кошти місцевого/державного бюджету (місцеві/державні органи управління)  

 Пільгові кредити 

 Кредити  комерційних банків  

 Гранти 

 Часткові гарантії по кредиту 

 Перфоменс-контракти 

 Лізинг 

 Кредит компанії-постачальника 

 Револьверний фонд 

 

Спробуємо проаналізувати основні переваги та недоліки кожного з вищеперерахованих 

видів: 

Механізм Переваги Недоліки Структура 

фінансування 

Кошти 

місцевого/державного 

бюджету  

Доступність для 

органів місцевого 

самоврядування 

Обмеженість  коштів;  

може  виявитися 

недоступним  для 

Місцеві/державні 

органи управління 

 



26 

 

великомасштабних 

проектів  

Пільгові кредити - Наявність  період 

відстрочки по сплаті 

відсотків  

-  Більш тривалий 

термін погашення  

Державні  і  

комунальні 

підприємства  не  

знайомі  з 

конкретними  

процедурами й 

вимогами організацій  

Держава, 

банки(іноді в 

рамках програми із 

МФО), кредитні  

фонди, 

підтримувані 

міжнародними  й 

багатосторонніми 

організаціями 

Кредити  

комерційних банків  

 

Пришвидшений 

процес отримання 

фінансів в порівнянні 

з коштами,  

прив'язаними  до 

державних  або 

донорських програм 

Якщо  підприємство  

чи організація  не  є  

кредитоспроможним,  

будуть  потрібні  

кредитні гарантії. І 

більшості випадків 

необхідна застава 

Місцеві та 

закордонні 

комерційні банки  

 

Гранти 

 

Не  потрібне 

погашення.  

Менш  тверді критерії  

відбору 

проектів 

Може  затримати 

комерціалізацію  

енергоефективності. 

Можлива складна 

процедура отримання 

Надаються  МФО,  

через  

відповідальні 

за  реалізацію 

місцеві  й 

міжнародні  НПО,  

агентства 

міжнародного 

розвитку  

Часткові  

гарантії  по 

кредиту  

 

З'являється  

можливість  одержати 

кредит  від фінансової 

організації,  що  у 

противному  випадку 

був би недоступний 

Обтяжна  робота  по  

підготовці  фінансової  

документації  

 

Спеціальні  

гарантійні 

механізми.   

Суверенні  гарантії,  

що надаються 

державою.  

 

Лізинг Строк  від 3  до 20 

років;  устаткування 

використовується  

відразу,  а  заплатити 

за  нього  можна 

пізніше, 

вивільняються 

фінансові  засоби  для 

інших цілей.  

Крім  плати  за 

користування  

устаткуванням  

стягуються 

також додаткові 

платежі по 

лізингу.  

 

Приватні  компанії,  

що бажають  

надати  об'єкти 

теплопостачання  в  

лізинг. Виробники  

і  продавці 

устаткування,  які  

хочуть вийти на 

ринок. 

Перформанс Підприємству  в  Заощадження  за  Контракт,  що 
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- контракти  

 

цьому  випадку  не 

потрібен  початковий 

капітал  для 

фінансування проекту 

на початковому етапі.  

 

рахунок  

проекту  потрібно  

ділити  з  

постачальником  

послуг.  

Потрібне достатня 

кількість  

приладів  обліку  для  

визначення  базису  і  

відстеження  

заощаджень на  

основі  порівняння  з  

базисом. 

підписується  між  

підприємством  і 

компанією - 

постачальником  

енергетичних  

послуг, 

наприклад,  

енергосервісною  

компанією (ЕСКО), 

Енергетичним  

центром 

ЄС,  НПО  або 

консультаційною  

фірмою. 

Фінансування  

може залучатися  

через  місцеві 

органи  

самоврегулювання, 

постачальника  

послуг  або через 

третю сторону.  

Кредит  

компанії -  

постачальника  

 

Допомагає  

створити  кредитну 

історію,  якщо 

підприємство  не  є 

кредитоспроможним;  

легше  одержати,  чим 

кредити;широко  

пропонують  

постачальниками;  

відсутність відсотків  

Відсутні  

 

Постачальники  

устаткування  

 

Револьверний фонд  

 

Самодостатність  

 після  першої  

капіталізації  

 

Законодавчі  

інституціональні  

бар'єри 

заважають  

бюджетним 

організаціям  

акумулювати 

заощадження  

НПО,  органи 

державного  

управління, 

міжнародні донори  

 

 

Існують багато методів фінансування заходів з енергозбереження. Першочерговим, 

найбільш зручним та зрозумілим є фінансування з державного чи  місцевого бюджету. При 

цьому місцеві бюджети є основною складовою, або ж іншими словами фундаментом 
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бюджетної системи країни. В зв’язку з цим їх формування та виконання є  вкрай важливими 

для економічної стабільності та безпеки країни.  

 

Забезпечення бюджетних установ грошовими ресурсами називається кошторисно-

бюджетним фінансуванням, що являє собою систему науково та економічно обґрунтованих 

заходів щодо визначення критеріїв розподілу коштів і напрямів використання фінансових 

ресурсів, а також визначення оптимальних обсягів для кожного суб'єкта, що утримується за 

рахунок бюджетних коштів.  

 

Кошторис бюджетних установ (бюджет установи) є основним плановим документом, 

який надає повноваження бюджетній установі щодо отримання доходів і здійснення 

видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх 

функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.  

 

Відповідно до ст. 55 Бюджетного Кодексу України захищені видатки Державного 

бюджету України - це видатки його загального фонду, які не можуть скорочуватися за 

обсягом під час виконання бюджету навіть у випадках виникнення (збільшення) дефіциту 

бюджету. Отже, зміни до розпису бюджету з метою забезпечення збалансованості доходів і 

витрат (а по суті - тимчасові обмеження бюджетних асигнувань), про які йдеться у статті 54 

цього Кодексу, не можуть застосовуватися до захищених видатків.  

 

До захищених видатків віднесено видатки загального фонду бюджету на: 1) оплату 

праці працівників бюджетних установ; 2) нарахування на заробітну плату; 3) придбання 

медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 4) забезпечення продуктами харчування; 5) 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 6) обслуговування державного боргу; 7) поточні 

трансферти населенню; 8) поточні трансферти місцевим бюджетам; 9) підготовку кадрів 

вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації; 10) забезпечення інвалідів 

технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для 

індивідуального користування; 11) фундаментальні дослідження, прикладні наукові та 

науково-технічні розробки. 

 

Відповідно, в першу чергу, при наявності коштів відбувається оплата по захищених 

статтях, але лише після цього при наявності коштів відбувається фінансування інших статей. 

 

Таким чином складається ситуація, що з кожним роком грошей на виконання будь-

яких інших завдань чи заходів залишається все менше і менше в зв’язку із постійним 

збільшенням видатків на захищені статті (ростом тарифів на енергоносії). Створюється 

замкнуте коло з якого на перший погляд важко знайти вихід.  

 

Серед основних проблем місцевих бюджетів щодо впровадження енергоефективних 
технологій хочеться виділити:   

 
 великий спектр соціальних обов’язків задекларованих державою;   
 різний стан та темпи соціально-економічного розвитку територій держави;   

 недостатній або надто малий обсяг дохідної частини місцевих бюджетів;   
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 високий рівень дотаційності місцевих бюджетів.    

 
Станом на сьогодні у сфері енергоефективності в Україні діє більше 250 актів 

законодавства:  
 

- 11 Законів України;  

- 15 Указів Президента України;  

- 170 рішень Уряду;  

-  інші підзаконні акти.  
 

На даний час в сфері енергоефективності діє більше 50 національних стандартів групи 
«Енергозбереження». Основними законами, які регулюють відносини у сфері 
енергоефективності є:  

 
- Про енергозбереження  

- Про електроенергетику  

- Про альтернативні види палива  
- Про альтернативні джерела енергії  

- Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та  

- використання скидного потенціалу  
- Про газ (метан) вугільних родовищ  

- Податковий кодекс України  

- Митний кодекс України  
- Про регулювання містобудівної діяльності 

 
Однак,  незважаючи  на  прийняття  низки  законів України  та  відповідних  

підзаконних  актів,  реалізація  державної  політики  енергозбереження  не  має  
сформованого комплексного, системного характеру, а запроваджені механізми державного 
управління не забезпечили належного  впливу  на  процеси,  що  визначають  рівень  

енергоефективності  національної економіки.   
 

Стимулювання  державою  енергоефективності шляхом  використання  економічних 
інструментів (фінансування програм, надання кредитних, податкових пільг, проголошених у 
Законі України «Про енергозбереження», як основи державної політики) до цього часу не 

здійснювалось.   
 

Ринково-орієнтовані механізми впливу на ситуацію (такі, наприклад, як енергетичний 
аудит та енергетичний менеджмент) або ж не запроваджені на законодавчому рівні, або ж 
мають рекомендаційний характер.  

 
Одним з основних факторів впливу на суб’єктів господарювання (в основному 

бізнесові структури) в країнах європейського союзу є цінова політика. Проте в Україні цей 
фактор не спрацьовує. Існуюча практика  відшкодування  витрат  постачальникам  
енергетичних  ресурсів шляхом  перехресного субсидіювання одних споживачів (населення, 

окремих підприємств) за рахунок  інших, більш  платоспроможних (приватних підприємств),  
суттєво спотворює  та  нівелює позитивний ефект від реалізації проектів енергоефективності, 

порушує ринковий баланс між видами енергоресурсів, негативно впливає на баланс платежів 
в енергетиці та на формування  і  виконання  державного  бюджету.  Особливого  гостро дане 
питання стоїть у сфері житлово-комунальному господарстві, де через непрозору та 

заполітизовану методологію тарифоутворення, застарілі механізми субсидування, наявності 
механізмів бюджетних дотацій створено умови при яких гарантованого отримання 
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постачальниками енергетичних послуг коштів з державного бюджету, чим  знижено  їх  
зацікавленість у підвищенні енергоефективності виробництва  та виключено  стимулюючий 
вплив споживачів послуг на діяльність  зазначених підприємств. 

 
Для ефективного впровадження енергозберігаючих технологій потрібно:  

 
 виділення цільових коштів з державного та місцевих бюджетів для реалізації 

енергозберігаючих  проектів  в  установах  і  організаціях, що фінансуються  з 

відповідних бюджетів, та проектів що мають загальнодержавне значення;  
 

 створення  механізму  самофінансування  енергозберігаючих  заходів  у  бюджетній та 
комунальній сферах за рахунок бюджетного фінансування, залучення приватних 
інвестицій з поверненням коштів за рахунок економії видатків бюджету на 

енергозабезпечення бюджетних  та  комунальних  установ  та організацій;  
 

 формування  спеціальних фондів  енергозбереження ,  джерелами наповнення яких 
можуть служити, як економічні санкції за нераціональне використання 
енергоресурсів, так і ресурси від економії коштів, що досягається у результаті 

запровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах;  
 

 стимулювання самофінансування енергозберігаючих проектів суб’єктами 
господарювання через пільгове оподаткування цих проектів та надання кредитів за 
зниженими кредитними ставками. 

 
Проте не зважаючи на низку проблем та перешкод, що наразі існують у сфері  

фінансування заходів з підвищення енергоефективності та енергозбереження з кожним 
роком їх впроваджується все більше і більше. Це показує, що влада на місцях – органи 
місцевого самоврядування зокрема, розуміє ситуацію та показує європейський підхід до 

планування сталого розвитку міст та містечок України. Основним та дієвим рушієм є 
приймання стратегічних документів – програм або планів енергоефективності міста на 

певний період під яку, виділяти кошти.  
 
Фінансування Програм  здійснюється  за  рахунок  коштів  міського  бюджету, 

передбачених  на фінансування  закладів,  в  частині  оплати  енергоносіїв  та  
енергоресурсів,  підпорядкованих  головному розпоряднику  коштів,  а  також  за  рахунок  

державного  бюджету,  грантів  та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством. 

 

Потребує більш детального обговорення і перфоменс-контракти, або ж еско-

контракти в простонародді,  які можуть стати справжнім спасінням для українських міст, 

зокрема по життєво важливій, недофінансованій бюджетній сфері. Можна представити грубу 

модель енергозбереження в бюджетній сфері як економію 30-35% існуючих платежів з 2-4 

річним періодом окупності. Таким чином вкладення коштів в енергозбереження бюджетної 

сфери вигідніше, ніж депозитні вклади в багатьох банках. Тому про відсутність коштів 

говорити не доводиться. Основна проблема в даному випадку виникає в юридичному полі, з 

яким стикнулася не одна компанія. Уже декілька років дане питання активно обговорюються 

в усіх ешелонах влади, постійно піднімається важливість даного питання. Результатами цих 

дій став проект Закону України, який має регламентувати діяльність в даній галузі, але на 

жаль він є не досконалим і не прийнятий Верховною Радою України.  
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На думку більшості українських експертів у даній галузі, Закон буде прийнято і даний 

механізм запрацює, в зв’язку із життєвою необхідністю підвищення енергетичної безпеки 

нашої держави. 

 

На малюнку нижче наведено графічне зображення основних складових схеми 

перфоменс-контракту (механізм «еско»).  

 
 

В сьогоднішніх фінансових умовах містам та селищам не просто впроваджувати 

інвестиційні проекти щодо відновлення міської інфраструктури та запровадження 

енергоефективних рішень за рахунок власних бюджетних коштів. Однак, існує значна 

кількість міжнародних фінансових установ та державних програм, які можуть дозволити в 

короткі терміни реалізувати такі програми з незначним  навантаження на міський бюджет.  

Головним є те, гроші на енергозбереження є, при одному зауваженні: в кожному місті 

чи селищі діють різні схеми їх залучення.  

Міжнародні установи, які підтримують проекти з енергозбереження в 

муніципалітетах України 

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)  

GIZ - федеральна установа, що підтримується та утримується Урядом Німеччини.  
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У 2013 році у Чернігові, Івано-Франківську, Миргороді та Новоград-Волинському було 

успішно завершено проект GIZ «Енергоефективність у будівлях», у рамках якого були 

проведені роботи з енергетичної модернізації будинків. Зокрема, у Чернігові завдяки 

оновленню лише однієї старої будівлі колегіуму №11 загальна економія електроенергії вже 

склала майже 42 тис. кВт на рік, або більше 30,5 тис. грн. на рік. Також були завершені 

роботи з улаштування систем автоматичного регулювання та  гідрохімічного очищення 

системи опалення в будівлях  міської лікарні №1. Також, в рамках цього проекту в Івано-

Франківську вже завершені підготовчі роботи до енергетичної модернізації житлового 

будинку ОСББ та підготовлено бізнес-план для залучення кредиту МФО (вже залучено 3 

млн. грн.). У Миргороді та Новоград-Волинському також завершено підготовку житлових 

будинків до енергетичної модернізації.  

У жовтні 2013 року розпочалась подача заявок у проект “Енергоефективність у 

громадах”. Проект підтримуватиме українські громади, які будуть проходити відбір в рамках 

процедури подачі заявок. Продовженням співпраці українських міст з GIZ стало підписання 

у лютому 2014 року угоди про реалізацію проектів з енергозбереження з 5 консорціумами 

українських міст.  

Головним завданням проекту «Енергоефективність у громадах» є посилення ролі 

місцевого самоврядування у підвищенні енергоефективності в Україні, у тому числі 

впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ. Проект планується реалізувати до кінця 

2016 року.22 

www.eeib.org.ua 
www.giz.de/ukraine  

 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)  

НЕФКО є міжнародною фінансовою установою, заснованою у 1990 році п’ятьма 

країнами Північної Європи: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. На 

сьогоднішній день корпорація НЕФКО фінансує проекти, що забезпечують економічно-

ефективне покращення стану навколишнього середовища у регіоні. Фінансування проектів 

здійснюється через ряд різних фондів для різних цілей. Через Північний фонд екологічного 

розвитку (NMF) вона також пропонує Кредити для заходів з енергозбереження (ESC) та 

Кредити на організацію більш чистого виробництва (CPC). 

Сектори, що підлягають фінансуванню: 

• енергозбереження (проекти невеликих масштабів соціальної сфери);  

• чисте виробництво для муніципальних та приватних підприємств;  
• водопостачання, збір та очищення стічних вод;  
• енергоефективність; 

• екологія; 
• відновлювана енергетика 

 

                                                                 
22

 5 консорціумів українських міст отримають 4 млн. євро технічної допомоги  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247025470&ca t_id=244276429 

http://www.eeib.org.ua/
http://www.giz.de/ukraine
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247025470&cat_id=244276429
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Технології, що фінансуються: 

Модернізація регіональних систем опалення, встановлення термостатичних клапанів, 

ізоляція вікон та дверей, ремонт котелень, централізоване теплопостачання, контроль 

вуличного освітлення, очищення стічних вод, модернізація промислових підприємств та 

енергетичних компаній. Технології зменшення викидів вуглецю: використання 

відновлюваних джерел енергії, енергоефективність та комбіноване виробництво електричної 

та теплової енергії.  

Умови фінансування: 

 мінімальна сума кредиту – не встановлено; 

 максимальна сума кредиту – 5 млн. євро. Для реалізацію проектів з більш чистого 

виробництва максимальна сума кредиту складає 350 тис. євро. 

 Максимальний відсоток покриття витрат – 49%, на реалізацію проектів з більш 

чистого виробництва сума кредиту може становити до 90% затрат;  

 Відсоткова ставка - згідно з ринковою кон'юнктурою; 

 Строк погашення – до 7 років; 

 Забезпечення у розмірі 125% від суми кредиту. У якості застави приймаються: майно, 

обладнання, банківські або муніципальні гарантії.  
 

Проектам, які призводять до скорочення викидів парникових газів або зменшення 
викиду токсичних речовин у навколишнє середовище, віддається перевага.  

 

Інформація, необхідна для подання заявки 

1. детальний опис проекту із зазначенням підґрунтя та мета проекту;  

2. очікувані екологічні вигоди та / або поліпшення в результаті реалізації проекту;  
3. приблизні інвестиційні витрати; 
4. приблизний план фінансування; 

5. розрахунок рентабельності і періоду окупності.  
 

З деталями можна ознайомитися на веб-сайті: http://www.nefco.org/  

Енергоефективні демо-проекти в секторі централізованого  теплопостачання 

України - DemoUkrainaDH. Це фінансова програма, створена НЕФКО і SIDA спільно з 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. Фінансування надається лише власникам проектів державним теплопостачальним 

підприємствам. Проекти мають продемонструвати як можна модернізувати системи 

теплопостачання, щоб зробити їх більш енергоефективними. На сьогодні, на етапі реалізації 

знаходяться проекти в наступних містах: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, 

Вінниця, Житомир, Київ, Олександрія, Кривий Ріг, Полтава, Донецьк, Сєверодонецьк. 

Здебільшого, проекти передбачають встановлення індивідуальних теплових пунктів, 

реконструкцію систем теплопостачання тощо. В результаті буде досягнуто зниження 

споживання газу та/або електроенергії як мінімум на 30-35%.  

Детальна інформація:    
http://www.demo-dh.org.ua/uk.html   

 

http://www.nefco.org/
http://www.demo-dh.org.ua/uk.html
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Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та довкілля E5P. 

Фонд E5P - це донорський фонд розміром близько 93 млн.євро, який призначений для 

сприяння залученню інвестицій на підвищення енергоефективності та скорочення викидів у 

регіоні “Східноєвропейського партнерства”. Типові проекти можуть бути в сферах: 

центрального теплопостачання, утилізації твердих відходів, утеплення громадських та 

бюджетних будівель.  

e-mail : e5p@ebrd.com  

Угода Мерів (Convent of Mayors) - ініціатива Європейської Комісії, яка має на меті 

об'єднати європейські місцеві органи влади (муніципалітети) в добровільне утворення задля 

спільної боротьби з глобальним потеплінням. Підписанти Угоди Мерів беруть на себе 

добровільні зобов'язання стосовно скорочення викидів CO2 щонайменше на 20% до 2020 

року шляхом запровадження в себе енергоощадних заходів та поширення використання 

поновлюваних джерел енергії.  

У кінці січня 2014 року було оголошено новий грантовий конкурс Єврокомісії - SUDeP 

(Sustainable Urban Demonstration Project), націленого на допомогу містам-учасникам Угоди із 

країн Східного партнерства у фінансуванні заходів з впровадження Плану дій з сталого 

енергетичного розвитку (ПДСЕР) . Детальна інформація про умови конкурси знаходяться на 

сторінці «Асоціації енергоефективних міст України»  

www.covenantofmayors.eu  
www.uhodameriv.eu  
 

Асоціація “Енергоефективні міста України” - це добровільне, недержавне, 

неприбуткове об'єднання органів місцевого самоврядування створене з метою задоволення 

потреб своїх членів і відповідних територіальних громад у сучасній інформації, нових 

технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими і 

закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання 

енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення енергетичної 

безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку поселень. Приєднатися до 

асоціації може будь-яке місто України.  

http://www.enefcities.org.ua  

Програма розвитку ООН (ПРООН/UNDP) є глобальною мережею ООН в галузі 

розвитку, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до знань, досвіду та 

ресурсів задля допомоги людям.  

www.undp.org.ua/ua/projects- list-all  

В сфері енергоефективності в Україні діють наступні програми ПРООН: 

Програма “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, фаза-ІІ (МРГ-ІІ) спрямована 

на розвиток місцевого самоврядування та сталого розвитку.  

www.cba.org.ua  

Тривалість: 06.06.2011 - 30.06.2015 (фаза II) 

mailto:e5p@ebrd.com
http://www.covenantofmayors.eu/
http://www.uhodameriv.eu/
http://www.enefcities.org.ua/
http://www.undp.org.ua/ua/projects-list-all
http://www.cba.org.ua/
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Програма малих грантів GEF в Україні, серед іншого, програма спрямована на 

пропагування енергоефективності та поширення обізнаності про альтернативні джерела 

енергії. В рамках цієї програми фінансову підтримку можуть отримувати лише громадські 

організації. 

www.sgp.undp.org  

Проект “Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення” 

спрямованийна скорочення викидів парникових газів в Україні шляхом трансформації ринку 

в напрямку більш енергоефективних технологій освітлення. Проект можу підтримувати 

демонстраційні заходи в сфері освітлення та освітньо- інформаційні заходи для населення.  

www.lampochki.org.ua  Тривалість: 31.03.2011 - 31.12.2015 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)  

ЄБРР – міжнародна фінансова організація, що фінансує проекти у 29 країнах від 

Центральної Європи до Центральної Азії. Фінансуванню підлягають як державний так і 

приватний сектори шляхом надання кредитів та випуску акцій та надання гарантій. 

Загальний обсяг інвестицій ЄБРР в Україні становить близько 750 млн. євро, з яких до 20-

30% вкладено у проекти, спрямовані на підвищення енергоефективності. Крім того, ЄБРР 

здійснює Програму фінансування альтернативної енергетики в Україні (USELF) та реалізує 

програму підвищення енергоефективності (UKEEP-2). 

У лютому 2014 року ЄБРР оголосив про продовження програми енергоефективності 

(UKEEP) з обсягами фінансування більш ніж 100 млн. євро. Фінансування проектів з 

енергозбереження буде здійснюватись через мережу українських банків, першим з яких став 

"Райффайзен Банк Аваль".23 

Сектори, що підлягають фінансуванню: 

• агробізнес 
• енергоефективність 

• муніципальна та екологічна інфраструктура  
• природні ресурси 

• енергетика 
 

Технології, що фінансуються: 

водопостачання, збір та очищення стічних вод, управління твердими відходами, 

централізоване теплопостачання, розподіл природного газу, міський громадський транспорт, 

біопалива, біогаз та звалищ ний газ, геотермальна, гідроелектрична, сонячна енергія, енергія 

з твердої біомаси, енергія з відходів, енергія вітру.  

Умови фінансування: 

                                                                 
23

 ЕБРР даст Украине $100 млн на развитие энергоэффективности  http://delo.ua/finance/ebrr-dast-ukraine-100-

mln-na-razvitie-energoeffektivnosti -226232/?supdated_new=1392310148  

http://www.sgp.undp.org/
http://www.lampochki.org.ua/
http://delo.ua/finance/ebrr-dast-ukraine-100-mln-na-razvitie-energoeffektivnosti-226232/?supdated_new=1392310148
http://delo.ua/finance/ebrr-dast-ukraine-100-mln-na-razvitie-energoeffektivnosti-226232/?supdated_new=1392310148
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 мінімальна сума кредиту – 5млн. євро (може коригуватися в меншу сторону);  

 максимальна сума кредиту – 250 млн. євро 

 Максимальний відсоток покриття витрат – 35 % для приватного сектору, 70 % 
для державного сектору; 

 Відсоткова ставка формується на основі поточних ринкових ставок. До базової 
ставки додається маржа, що відображає ризик співпраці до конкретного проекту; 

 Строк погашення – до 15 років; 
 

Інформація, необхідна для подання заявки 

1. короткий опис проекту з докладним зазначенням того, як буде 

використовуватися надане банком фінансування;  
2. коротка характеристика спонсора; 
3. детальний опис продукту; 

4. огляд ринку; 
5. розподіл витрат; 

6. визначення додаткових джерел фінансування; 
7. огляд очікуваних фінансових результатів проекту;  
8. екологічна характеристика проекту; 

9. інформація щодо дозволів та ліцензій на реалізацію проекту,  наявних субсидій 
чи будь-яких обмежень.  

 

З деталями можна ознайомитися на веб-сайті: 
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply.shtml 

 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 

ЄІБ – фінансова установа Європейського Союзу, за останні п’ять років банк надав 

Україні 5 мільярдів євро інвестицій. ЄІБ працює в Україні через інструмент фінансування 

проектів у рамках Східного партнерства (Eastern Partners Facility). Фінансуванню підлягають 

проекти як держаного так і приватного сектору.  

Технології, що фінансуються: 

Енергоефективність, відновлювана енергетика, водопостачання та збір і очищення 

стічних вод, збір і переробка твердих побутових відходів, запобігання забрудненню 

промисловими відходами, міський громадський транспорт. 

Умови фінансування: 

 мінімальна сума кредиту – 5-15 млн. євро; 

 максимальна сума кредиту – 200 млн. євро 

 Максимальний відсоток покриття витрат – до 50% затрат ; 

 Відсоткова ставка плаваюча, кредити надаються зі спредом нижче ставки 
LIBOR, фіксованим на весь строк погашення кредиту під час кожної вибірки 

кредитних коштів; 

 Строк погашення – до 25 років; 

 

Інформація, необхідна для подання заявки 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/projects/apply.shtml
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1. техніко-економічне обґрунтування; 
2. докладний опис передбачуваних фінансових умов 
 

Банк здійснює попередню оцінку проектів, включаючи технічний, екологічний, 

економічний, фінансовий та юридичний аспекти. Із заявками на надання кредитів для 

реалізації проектів на суму понад 25 мільйонів євро можна звертатися безпосередньо до ЄІБ. 

З деталями можна ознайомитися на веб-сайті: 

http://www.eib.org/attachments/application_documents_en.pdf   
www.eib.org  

 

Світовий Банк  

Група Світового банку — це міжнародна організація розвитку. Членами Групи є 181 

держава, а керівництво діяльністю Групи здійснює Рада виконавчих директорів, які є 

представниками держав-учасниць. Україна як учасник-акціонер Банку має 0,77 % акцій.  

До складу Групи Світового банку входять п’ять міжнародних організацій: 

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), створений в 1946р. На 

ринкових засадах надає позики країнам, що розвиваються.  МБРР надає позики урядам або 

державним чи приватним юридичним особам під гарантії уряду. Кошти для цього 

отримуються здебільшого шляхом запозичення на міжнародних ринках капіталу;  

- Міжнародна фінансова корпорація (МФК), створена у 1956 р. з метою надання 

підтримки приватним підприємствам країн, що розвиваються;  

- Міжнародна асоціація розвиту (МАР),  створена у 1960 р. з метою забезпечення на 

пільгових умовах фінансування країн з низьким рівнем доходу, які не мають 

кредитоспроможності для отримання позик у МБРР;  

- Міжнародний центр розв’язання спірних питань у сфері інвестицій,  увійшов до Групи 

Світового банку у 1966 р. Головна  мета дщіяльності - надання узгоджувальних та 

арбітражних послуг при вирішенні спірних питань між іноземними інвесторами і урядами 

країн-позичальників, що виникають безпосередньо у процесі впровадження інвестицій; 

- Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), створене у 1988 р. для 

забезпечення страхування некомерційних інвестиційних ризиків і надання технічних послуг, 

які сприяють надходженням інвестицій. БАГІ також поширює інформацію стосовно 

інвестиційних можливостей. 

Представництво Світового банку в Україні було відкрито в 1993 році.  

Світовий банк співпрацює з українськими урядовими структурами, неурядовими 

організаціями, багатосторонніми інституціями і донорами.  Банк пропонує гнучкі схеми 

кредитування спільних з Урядом проектів.  

За цей час впроваджено  більше 50 проектів, виділено більше 7 млрд. дол. США 

кредитних ресурсів.  

http://www.eib.org/attachments/application_documents_en.pdf
http://www.eib.org/


38 

 

Серед напрямків, які були профінасовані в державному секторі:  

- ПЕК  

- транспорт 
- інфраструктура 
- телекомунікації 

 

В приватному секторі: 

- АПК  
- харчова промисловість 

- транспорт 
- промисловість 

- фінансовий сектор  
- туризм 
 

Проекти, які Світовий банк підтримує в Україні, спрямовані на створення нових 

робочих місць, поліпшення водопостачання та енергопостачання, зміцнення фінансової 

системи, передачі інноваційних технологічних рішень та сталого ресурсо-користування. З 

метою поліпшення якості в наданні житлово-комунальних послуг Світовий Банк в рамках 

Проекту розвитку міської інфраструктури  надає цільові інвестиції на реабілітацію міської 

інфраструктури та стимулювання запровадження енергоефективних рішень.  

Веб-сайт: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine  

 

Глобальний екологічний фонд (ГЕФ) 

ГЕФ фінансує проекти з глобального покращення стану навколишнього середовища. 

Партнерство ГЕФ складається з 10 установ, у тому числі, Європейського банку реконструкції 

та розвитку (ЄБРР), Програми розвитку ООН (ПРООН), Програми Організації Об’єднаних 

Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП), Організації Об’єднаних Націй з промислового 

розвитку (ЮНІДО), Африканського банку розвитку (АфБР) та Світового банку. 

Фінансуванню підлягають проекти, розроблені урядами, громадами, приватним сектором чи 

іншими одиницями громадянського суспільства.  

Сектори, що підлягають фінансуванню: 

Збереження біорізноманіття, боротьба зі зміною клімату (пом’якшення наслідків та 

адаптація), зменшення викидів хімічних речовин, захист міжнародних вод, боротьба з 

деградацією земель та стале управління лісами. 

Технології, що фінансуються: 

Технології, що сприяють зменшенню або попередженню викидів парникових газів у 

сферах відновлюваних джерел енергії, енергоефективності, а також управління 

використанням земельних ресурсів, зміна характеру землекористування та ведення лісового 

господарства 

Умови фінансування: 

http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
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ГЕФ надає гранти для різних типів проектів, починаючи від кількох тисяч до кількох 

мільйонів доларів.  

мінімальна сума кредиту – не встановлено; 

максимальна сума кредиту – не встановлено. Найбільша на сьогоднішній день сума 

гранту, виділеного ГЕФ для реалізації проекту в Україні, складає 23 мільйони доларів. 

Найбільший обсяг фінансування, включаючи спільне фінансування в Україні, на даний 

момент становить 115 млн. доларів. 

Веб-сайт: www.thegef.org  

Північний інвестиційний банк (ПІБ) 

ПІБ є міжнародною фінансовою установою, яка здійснює кредитування через 

спеціальні засоби кредитування: Фонд для фінансування проектів, пов’язаних зі зміною 

клімату, енергозбереженням і використанням відновлюваних джерел енергії (CLEERE) та 

Природоохоронний кредит, орієнтовані на країни Східної Європи.  

Сектори, що підлягають фінансуванню: 

• енергетика; 

• охорона навколишнього середовища; 
• транспорт, логістика і комунікації; 
• інноваційні технології.  

 

Технології, що фінансуються: 

Більш чисте виробництво та раціональне використання природних ресурсів, 

природоохоронні технології, скорочення викидів та відновлювані джерела енергії.  

Умови фінансування: 

 Кредити муніципалітетам надаються або під муніципальну гарантію, або у 
формі  прямого кредиту муніципальній установі.  

 мінімальна сума кредиту – 50 млн. євро; 

 максимальна сума кредиту – не встановлено; 

 Максимальний відсоток покриття витрат – не більше 50% затрат на реалізацію 
проекту; 

 Строк погашення – довгостроковий. 
 

Проект повинен відповідати таким критеріям: 

• проект повинен знаходитися в рамках екологічних секторів діяльності ПІБ (більш 
чисте виробництво, природоохоронні технології, скорочення викидів та відновлювані 

джерела енергії) 
• проект повинен включати науково-дослідні роботи, що забезпечують екологічні 

вигоди 

• проект повинен підвищувати галузеві стандарти завдяки застосуванню інноваційних 
рішень 

• в результаті реалізації проекту повинні бути досягнуті значні чисті екологічні вигоди  

http://www.thegef.org/
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Заявки на отримання кредитів необхідно направляти до Кредитного відділу ПІБ.  

Веб-сайт: www.nib.int  

Глобальний фонд кліматичного партнерства  

Глобальний фонд кліматичного партнерства (GCPF) – це інвестиційний фонд, який 

забезпечує фінансування проектів зі сталого енергетичного розвитку на ринках, що 

формуються і розвиваються. Він може надавати комерційне фінансування в державному та 

приватному секторах.  

Сектори, що підлягають фінансуванню: 

• енергоефективність 
• відновлювані джерела енергії 

 

Технології, що фінансуються: 

Технології з використання відновлюваних джерел енергії  

Умови фінансування: 

 мінімальна сума кредиту – 5 млн. доларів; 

 максимальна сума кредиту – 30 млн. доларів; 

 Максимальний відсоток покриття витрат – не встановлено; 

 Відсоткова ставка – не зазначена; 

 Строк погашення – до 15 років. 

 

Інформація, необхідна для подання заявки 

 Опис залучених спонсорів/сторін; 

 Поточний статус розробки; 

 Укладені контракти (наприклад, на випуск продукції, на проектування, 
матеріально-технічне забезпечення та будівництво, на експлуатацію та технічне 

обслуговування, на земельні права); 

 очікувану економію енергії / виробництво енергії;  

 аналіз економічних показників проекту, дотримання чинних соціальних та 
екологічних стандартів.  

 
Фінансування здійснюється через Державний експортно-імпортний банк України 

(Ексімбанк).  

 

Веб-сайт: www.gcpf.lu  

http://www.nib.int/
http://www.gcpf.lu/
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Висновки 

 

Україна займає лідируючі позиції за неефективним використанням ресурсів. Енергоємність 

економіки України вища ніж у Білорусії та в 3–4 рази вища, ніж у розвинутих країнах 

Європи та світу.  

Атомні електростанції – електростанції базового навантаження. В Україні вже існують 

надлишки встановлених базових навантажень, проте бракує маневрових потужностей. 

Будівництво енергоблоків № 3, 4 на ХАЕС призведе до ще більшого розбалансування 

електроенергетичної системи країни, зменшення ефективності існуючих потужностей. 

Замість інвестування $4-5 млрд. в економіку іншої країни, набагато ефективнішим було б 

інвестування в енергозбереження, підвищення ефективності використання ресурсів та 

використання місцевих видів палива.  

Ще більшу стурбованість викликає технічний бік проекту. Нарощування атомних 

потужностей та зменшення частки ТЕС неможливе без використання АЕС у маневрових 

режимах, що ніде не практикується і несе потенційну загрозу всій енергосистемі держави. 

Досить сумнівною є й обрана реакторна установка, оскільки у світі немає жодного діючого 

реактору такого типу. Будівництво другої черги Балаковської АЕС, де планувалось 

встановлення реактора такого типу, зупинено. Реакторна установка ВВЕР-1000/В-392, за 

словами розробників, є проміжною між реакторами великої серії (В-320) та найновішими 

АЕС-2006. Як відомо, підвищення безпеки реакторів серії В-320 потребує значних 

капіталовкладень, тому на ці цілі Україна залучала кредитні кошти.  

Небезпеку становлять не тільки блоки, але й перспектива встановлення цих блоків в існуючі 

будівельні конструкції на ХАЕС. Споруди під 3-й та 4-й енергоблоки ХАЕС майже 20 років 

перебували під відкритим небом та не були законсервовані, що значно зменшує їхню 

міцність та надійність. Будівельні норми для споруд атомних енергоблоків суттєво змінилися 

та висуваюсь більші вимоги, ніж у 80-х рр. минулого століття, коли почали будувати 

енергоблоки. Навіть Державна інспекція ядерного регулювання України сприймає як досить 

сумнівні перспективи монтування непроектного блоку в конструкції, котрі неминуче зазнали 

на собі впливу часу у вигляді корозії металу та пошкодження бетонних конструкції. НАЕК 

«Енергоатом» наголошує на значній економії коштів, якщо використовувати існуючі 

конструкції, що є спекуляцією на питаннях безпеки.  

Плани добудови 3-го та 4-го енергоблоків не відповідають сучасним світовим та українським 

реаліям, є економічно не обґрунтованими, технічно складними та великою мірою 

небезпечними. Країна не має потреби в нових базових потужностях.  

В огляді енергетичної політики України за 2006 рік команда експертів Міжнародного 

енергетичного агентства (МЕА) визначила три пріоритетні напрямки для України  в цій 

сфері: енергоефективність, ціни (які мають відшкодовувати реальну вартість енергоносіїв) та 

прозорість. Сьогодні ці напрямки зберігають свою актуальність.  

  


