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Щодо наслідків подовження терміну експлуатації  
енергоблоків українських АЕС 

 
 
 
Шановний Юрію Олександровичу! 

 
Національний екологічний центр України дякує Вам за співпрацю, на яку йдуть 
представники НАЕК «Енергоатом» у діалозі з громадськими екологічними організаціями. 
Атомні електростанції - це об’єкти, які є потенційно чи не найбільш загрозливими для 
населення і навколишнього середовища України. Відкритість структур, які відповідають за 
безпечну експлуатацію АЕС, є дуже важливим для демократичного суспільства. 
 
Прийняте Урядом України рішення про підготовку до подовження терміну експлуатації 
ядерних енергоблоків, проектний термін роботи яких добігає кінця, викликають 
занепокоєння у громадськості. В документі «Комплексна програма робіт щодо продовження 
терміну експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій», затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України № 263-р від 29 квітня 2004 року є перелік 
заходів, які необхідно виконати для продовження роботи старих ядерних реакторів, проте 
там не прописано жодних заходів по оцінці впливу від експлуатації таких енергоблоків на 
населення і навколишнє середовище. 
 
У країнах, які пішли ризикованим шляхом продовження терміну експлуатації атомних 
енергоблоків, компанія-оператор має підготувати документ про наслідки даного процесу для 
населення і навколишнього середовища. Необхідною умову для продовження роботи старих 
АЕС в країнах з розвиненою ядерною енергетикою, таких як США, Японія, Канада, є 
підготовка ОВНС – оцінки впливу на навколишнє середовище.  
 
Просимо Вас повідомити чи проводились в Україні оцінки наслідків роботи енергоблоків 
АЕС у понадпроектні терміни на населення і довкілля. Якщо такі дослідження проводились, 
то де й яким чином можна ознайомитись з їх офіційними висновками? Вразі, якщо досі такі 
документи неготові, то просимо повідомити чи запланована їх підготовка НАЕК 
«Енергоатом». 
 
З технічної точки зору процес продовження роботи старих ядерних енергетичних реакторів є 
задачею складною і відрізняється від заходів по поточному ремонту та по підвищенню 
безпеки АЕС. Об’єми робіт, які необхідно виконати, є надзвичайно великі – 1-й блок 
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Рівненської АЕС уже більше року зупинений на модернізацію.  Громадськість непокоїть 
питання на скільки дані роботи є небезпечні і які дози радіаційного випромінювання отримає 
персонал АЕС. Тому просимо повідомити чи робила компанія НАЕК «Енергоатом» оцінку, 
скільки коштуватиме населенню України, а особливо працівникам АЕС, виконання робіт по 
продовженню експлуатації старих ядерних енергоблоків з точки зору доз опромінення 
отриманого персоналом атомних електростанцій? 
 
    
 
З повагою, 
 
  
Віктор Мельничук 
виконавчий директор 
Національного екологічного центру України. 
 
 
 
Виконавець: Дмитро Хмара, тел.:  044 353-78-41 


