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Шановна Олено Анатоліївно! 
 
Національний екологічний центр України просить Вас надати інформацію про стан виконання 
програми по подовженню експлуатації 1-го і 2-го блоків Рівненської АЕС та 1-го блоку Південно-
Української АЕС. 
 
Згідно з документом «Комплексна програма робіт щодо продовження терміну експлуатації діючих 
енергоблоків атомних електростанцій», затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2004 року № 263-р, до кінця 2009 року для зазначених вище енергоблоків мають бути 
реалізовані роботи з підготовки енергоблоків до продовження терміну експлуатації та виконана 
переоцінка безпеки АЕС, обґрунтування безпечної та надійної експлуатації енергоблоків з 
продовженим терміном експлуатації.  
 
За інформацією з засідань Колегії Держатомрегулювання, яка вільно доступна в на інтернет-сайті 
Комітету, в минулі роки НАЕК «Енергоатом» системно відставав з виконанням програми по 
продовженню робот енергоблоків АЕС у понадпроектний термін.  
 
Ця інформація була підтверджена спеціалістами Держатомрегулювання в березні 2009 року на 
семінарі «Обмін досвідом в роботі громадських організацій в питаннях реформування енергетичного 
сектору України». Зокрема було повідомлено, що згідно з нормативним документом “Общие 
требования к продлению эксплуатации АЭС в сверх проектный срок по результатам выполнения 
периодической оценки безопасности” НП 306.2.099-2004 для переоцінки безпеки енергоблоків АЕС 
необхідно щоб НАЕК «Енергоатом»  підготував і погодив з Держатомрегулювання програми за 14 
факторами безпеки. Станом на березень 2009 жодної з цих програм не було погоджено, більш того, 
лише 6 із них було подано на розгляд Комітету. Просимо Вас повідомити, які програми подані та 
погодженні Держатомрегулювання станом серпень 2009 року. 
 
Також просимо Вас повідомити, в межах Вашої компетенції, про загальний стан справ з 
подовженням експлуатації по кожному з вище зазначених енергоблоків. Особливо нас цікавить чи є 
запізнення у виконанні робіт по 1-му блоку РАЕС, проектний термін експлуатації якого закінчується 
в 2009 році. І якщо є, то на який приблизно термін. 
 
 
З повагою, 
 
 
Ігор Сіренко 
Голова Національного Екологічного Центру України. 
 
Виконавець: Дмитро Хмара, тел.:  044 353-78-41 


