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Пропозиції, коментарі та запитання НЕЦУ до проекту рішення 

Держатомрегулювання України 

щодо довгострокової експлуатації енергоблоку №1 Запорізької АЕС  

 

ВГО «Національний екологічний центр України» ознайомилась із 

супровідними матеріалами до проекту рішення Держатомрегулювання України 

про внесення зміни до ліцензії серії ЕО №000196 на право здійснення діяльності 

«експлуатація ядерних установок Запорізької АЕС» у зв’язку із «забезпеченням 

безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку №1 Запорізької АЕС на 

енергетичних рівнях потужності після досягнення встановленого проектом 

строку служби». Зазначені матеріали оприлюднені на сайті 

Держатомрегулювання України від 8 серпня 2016 року.  

В рамках громадського обговорення проекту зазначеного вище рішення, 

НЕЦУ надає свої коментарі, запитання та пропозиції до проекту рішення та 

процедури врахування у ньому екологічної експертизи, що проводиться для 

майданчика Запорізької АЕС.   

 

І.  Матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище 

 
Серед документів, наданих в рамках даного громадського обговорення  є 

матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище Запорізької АЕС. 

Експлуатуюча компанія зазначає на своєму сайті, що цей «документ» наразі 

проходить державну екологічну експертизу у Міністерстві екології та 

природних ресурсів України.  Просимо надати наступні роз’яснення:   

 

 Чи НАЕК «Енергоатом» отримав позитивний висновок 

державної екологічної експертизи матеріалів ОВНС Запорізької АЕС 

і чи передано його Держатомрегулювання України для врахування 

при ухваленні рішення щодо можливості безпечної довгострокової 

експлуатації енергоблоку № 1 ЗАЕС?  

 

 Якщо матеріали оцінки впливу повернуті на доопрацювання 

та позитивний висновок не отримано, яка процедура врахування 

цього факту Держатомрегулювання України при ухваленні рішення 

щодо можливості безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку 

№ 1 ЗАЕС?    

 

II. Рішення щодо продовження терміну експлуатації обладнання ключового 

обладнання  
 

 

 

 

 



Згідно оприлюдненого Акту інспекційного обстеження № 05-15-13/5 

Від 29.07.2016 «Для АСД 5600 РДЕС та шпильок головного роз’єму корпусу 

реактора рішення з продовження строку їх експлуатації в стадії розробки та 

узгодження».   

 На якій стадії знаходиться підготовка та впровадження технічних рішень 

щодо цього обладнання станом на вересень 2016? Чи очікується 

підготовка рішень, їх узгодження та  виконання до прийняття 

Держатомрегулювання України рішення щодо можливості безпечної 

понад проектної експлуатації енергоблоку?  

Згідно оприлюдненого Акту інспекційного обстеження № 05-15-13/5 від 

29.07.2016, «ВП ЗАЕС розроблені та направлені на узгодження до 

Держатомрегулювання рішення щодо експлуатації обладнання та трубопроводів 

реакторного відділення та РДЕС, сейсмостійкість яких має бути підвищена».    

 У які строки очікується фактичне «підвищення сейсмостійкості 

обладнання та трубопроводів реакторного відділення та РДЕС»?    

 

ІІІ. Виконання заходів Комплексної  зведеної програми з підвищення 

безпеки (КзППБ) 

 

          Інформації, що міститься у Акті інспекційного обстеження № 05-15-13/5 

від 29.07.2016, свідчить про те, що рішення щодо безпечності довгострокової 

експлуатації енергоблоку №1 Запорізької АЕС на енергетичних рівнях 

потужності прийматиметься  Держатомрегулювання України незважаючи на те, 

що ряд заходів з підвищення безпеки, зокрема найвищого пріоритету (категорії 

IV), залишаються незавершеними. Зокрема,  станом на кінець липня 2016 року 

незавершеними і такими, що їх повне виконання не очікується до 

прийняття рішення про можливість довгострокової експлуатації є 13 
заходів КЗППБ (їх виконання до кінця ППР-2015 очікується лише в 

узгодженому обсязі), з них як мінімум:  

- 2 заходи, що мають найвищий вплив на безпеку – категорія IV; 

- 1 захід з високим впливом на безпеку – категорія ІІІ; 

- 3 «пост-Фукусімські» заходи із високим пріоритетом  виконання;  

 

У зв’язку із вищенаведеним, пропозиція НЕЦУ до проекту рішення ДІЯРУ: 

 

- відкласти ухвалення остаточного рішення щодо можливості 

«забезпечення  безпечної довгострокової експлуатації енергоблоку №1 

Запорізької АЕС на енергетичних рівнях потужності після досягнення 

встановленого проектом строку служби» до завершення виконання усіх 

заходів КзППБ, що мають найвищий та високий вплив на безпеку 
(заходи категорій IV and III) у повному обсязі, а також «пост-

фукусімських» заходів зі високим пріоритетом виконання. Зокрема це 

стосується заходів щодо:  

- Забезпечення аварійного енергопостачання в умов тривалого повного 

знеструмлення;  

- Запровадження систем сейсмологічного моніторингу;  



 


