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Шановний Вікторе Федоровичу, шановний Миколо Яновичу! 

 

За рік, що минув від аварії на АЕС Фукусіма, Ви, на відміну від керівників європейських країн, 

не тільки не зробили висновків з цієї трагедії, але й допустили виникнення нових небезпек від роботи 

ядерної енергетики в Україні. 

  

 Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про підвищення безпеки 

експлуатації атомних електростанцій України» від 08.04.2011 не виконуються ані Міністерством 

енергетики та вугільної промисловості, яке мало затвердити у тримісячний термін оновлену 

Енергетичну стратегію України на період до 2030 року з  урахуванням  нових  викликів  та  загроз  

енергетичній  безпеці держави, ані Національною атомною енергогенеруючою компанією 

«Енергоатом», яка досі працює над подовженням терміну експлуатації енергоблоків вітчизняних АЕС 

у понадпроектний термін.  

  

 Для 1-го енергоблоку Южно-Української АЕС, який фактично є експериментальним, і в якого 

у цьому році закінчується проектний термін експлуатації, досі не узгоджені результати з оцінки 

технічного стану ресурсу критичних елементів, а саме: корпусу реактора, компонентів першого 

контуру, будівель та споруд реакторного відділення, включаючи захисну оболонку тощо. Не виконані 

заходи щодо оцінки сейсмостійкості елементів систем безпеки, які виконують критичні функції. 

Кваліфікація обладнання на сейсмічні впливи підтверджена лише для 8% , а на «жорсткі» умови 

оточення - для 71%. 

 Нагадаємо, що в Японії аварія сталась саме на ядерних енергоблоках, які працювали понад 

30 років. Зважаючи на це, ряд країн з розвиненою атомною енергетикою, зокрема, Франція, 

Німеччина, Швейцарія, відмовилися від практики подовжувати роботу ядерних енергоблоків, 

проектні терміни яких добігли кінця. 

   В Україні ж програма подовження терміну експлуатації енергоблоків, у яких скінчився 

проектний строк роботи, не відмінена, і на неї продовжують витрачатись кошти. Подовження 

блоків №1 та №2 Рівненської АЕС коштувало 2,4 млрд. грн. Подовження роботи блоку №1 Южно-

Української АЕС обійдеться, за попередніми оцінками, у 5 млрд. грн.! 
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Більш того, на сьогодні не відмінено плани будівництва двох атомних реакторів, створених 

на базі науково-технічних розробок 60-70-х років минулого століття, блоки №3 та №4 на 

Хмельницькій АЕС, та ще інших ядерних реакторів по всій Україні.  

 

Якраз напередодні роковин подій на АЕС Фукусіма, незважаючи на потенційні небезпеки, 

Президент  підписав закон про спорудження нового надзвичайно небезпечного ядерного об’єкту 

неподалік столиці України (№4384-VI «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо 

розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного 

палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»), згідно з яким централізоване 

сховище відпрацьовано ядерного палива (ЦСВЯП) планується розмістити у Київської області, у зоні 

відчуження, на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. Даний проект передбачає тимчасове зберігання відпрацьованого ядерного палива на 

території Чорнобильської зони. Водночас, незважаючи на фразу „тимчасове зберігання”, про 

подальшу долю відпрацьованого палива у законопроекті немає жодної інформації. Це 

безвідповідальний підхід до вирішення однієї з проблем, які породжує ядерна енергетика в Україні. 

Фактично пропонується перекласти її вирішення на наступні покоління, коли будуть інші чиновники, і 

вже не буде кому нести відповідальність за прийняте рішення про довготривале зберігання 

високоактивних ядерних матеріалів. 

 

Громадські організації України вимагають створення за ініціативою Президента та Прем’єр-

міністра експертної групи з широким залученням громадськості для визначення політики держави 

щодо подальшого розвитку ядерного промислового комплексу. 

 

Просимо Вас втрутитись у ситуацію та вимагаємо: 

- переглянути плани по розбудові ядерної галузі в Україні; 

- ініціювати мораторій на подовження експлуатації старих енергоблоків АЕС України у 

понадпроектний термін; 

- зобов’язати Міністерство енергетики та вугільної промисловості й НАЕК «Енергоатом» 

забезпечити підготовку до зняття з експлуатації старих ядерних реакторів до закінчення 

проектного строку експлуатації блоку №1 на Южуно-Українській АЕС; 

- вести жорсткий контроль за діяльністю та виконанням Національною атомною 

енергогенеруючою компанією «Енергоатом» «Комплексної (зведеної) програми 

підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України», затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України N 1270 від 7 грудня 2011 р., а також всіх рішень 

Державної інспекції ядерного регулювання України. 

 

Звертаємо Вашу увагу, що нехтування думкою громадськості, усунення її від прийняття 

найважливіших державних рішень призводить до напруги у суспільстві, недовіри до влади та органів 

державної влади, відповідальних за безпеку експлуатації ядерних об’єктів України, до порушення 

прав людини відповідно до Оргуської конвенції, та спричиняє додаткові ризики для життя й здоров’я 

нинішніх і прийдешніх поколінь.  

 

 

 

 

З повагою, 

Виконавчий директор                                                                                                                      Юрій Урбанський 

Національного екологічного центру України 
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