
Громадське обговорення планів спорудження енергоблоків № 3 та 4  

Хмельницької атомної станції:   

чому потрібно взяти в ньому участь?!   
 

15 січня 2019 р. розпочалося громадське обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля будівництва 

енергоблоків № 3, 4 Хмельницької атомної станції ДП «НАЕК «Енергоатом».  

 

Громадське обговорення за новим законом “Про оцінку впливу на довкілля” передбачає 

можливість для громадськості надати свої коментарі, пропозиції, зауваження та отримати 

відповіді на свої питання щодо планованої діяльності - будівництва енергоблоків № 3, 4 

Хмельницької АЕС -  та її потенційних екологічних та соціальних впливів. Ви можете подати ваші 

коментарі та запитання письмово, або озвучити під час громадських слухань до 26 лютого 2019. 

Нижче ви знайдете більше деталей як це зробити. 

 

Що таке енергоблоки № 3 та 4 Хмельницької АЕС:  

Хмельницька атомна станція (ХАЕС) розташована біля м. Нетішин Хмельницької області та має 

два діючі енергоблоки з реакторними установками типу ВВЕР-1000 сумарною потужністю 2000 МВт. 

Будівництво енергоблоків № 3 та 4 розпочалось у 1985 році, але було припинено у зв’язку з аварією 

на Чорнобильській АЕС. За останні 30 років будівництво цих блоків не велося. Зараз планується 

відновити будівництво, використавши збудовані у 80-их рр. будівельні конструкції та радянський 

тип реактора ВВЕР-1000.  

 

Реанімація проекту спорудження двох додаткових блоків на ХАЕС несе 

загрози енергетичній незалежності та екологічній безпеці українців. 
 

Загроза № 1. Будівництво ХАЕС 3,4 посилить залежність України від російського впливу.   

В Звіті з ОВД написано, що проект передбачає використання реакторної установки ВВЕР-1000 

виробництва чеської компанії «SKODA JS a.s.»., що з 2005 року належить російському холдингу 

«ОМЗ», який внесений в «санкційний список» РНБО України під номером 696 та у «санкційний 

список» США. Ця компанія була обрана керівництвом НАЕК “Енергоатом” без проведення тендеру, 

на основі “перемовин із потенційними постачальниками”. Обрати не-російського постачальника 

ВВЕР-1000 практично неможливо, оскільки досвід будівництва реакторів типу ВВЕР-1000 мають 

лише дві компанії  у світі – «SKODA JS a.s.» та Атомсторойэкспорт, і обидві належать росіянам. 

 

1. Чому не було проведено тендер на відбір постачальника реакторних установок?  

2. Яким чином Енергоатом планує співпрацювати з компанією «SKODA JS a.s.», якщо її 

власник з «санкційного списку» РНБО? 

3. Чому навіть США накладає санкції на «ОМЗ» та «SKODA JS a.s» в зв’язку з анексією Криму, 

а Енергоатом готується до співпраці з ними? 

4. Вже діючий енергоблок № 2 використовує виключно російське паливо - чи не станеться так 

само з ХАЕС 3,4?   

 

Загроза № 2. Будівництво ХАЕС 3,4 може коштувати значно дорожче ніж заплановано. 

ТЕО проекту будівництва ХАЕС передбачає спорудити два енергоблоки за 72,4 млрд. грн., (близько 

2,4 млрд. євро). Ця цифра виглядає вкрай нереалістичною, особливо якщо мова йтиме про 

залучення міжнародної компанії. В зв'язку із посиленням умов безпеки у Європі за останнє 

десятиліття спостерігаються суттєві зростання вартості спорудження атомних енергоблоків та 

неможливість довести до кінця жодне із розпочатих будівництв. Так, вартість спорудження 

фінського Олкілуото-3 зросла з 3,2 млрд. євро до 8,5 млрд. євро, і енергоблок досі не введено в 

експлуатацію. Добудова двох блоків на словацькій АЕС Моховце подібного до ХАЕС дизайну вже 
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зараз складає 5,4 млрд. євро, хоча вони вдвічі менші ніж заплановані на ХАЕС (800 МВт замість 

2000 МВт). 

 

1. Коли блоки ХАЕС 3,4 будуть збудовані та коли вони окупляться?  

2. В цінах якого року проведені розрахунки вартості спорудження ХАЕС 3,4? 

3. Чому кошторис будівництва ХАЕС 3,4 значно дешевший, ніж подібні проекти в Європі? Чи 

не викликана така низька ціна нижчими ніж у Європі вимогами до рівня безпеки блоків ХАЕС 

3,4?  

4. Чи закладаються кошти на спорудження  у тариф на відпуск електроенергії? Якщо так, то 

скільки?  

5. Що буде відбуватися у разі зростання вартості та затягування будівництва ХАЕС 3,4? 

 

Загроза №3.  Будівництво ХАЕС 3,4 з використанням старих будівельних конструкцій 

може бути небезпечним. 

Стан будівельних конструкцій на майданчику енергоблоків № 3 та 4 ХАЕС та їх підтверджена 

здатність витримати навантаження від роботи реакторів протягом усього часу спорудження та 

експлуатації блоків (50-60 років) є визначальними для проекту адже від цього залежать і технічні 

вимоги до проекту та його вартість. Проте рішення про будівництво планується прийняти ще ДО 

отримання результатів такого обстеження, яке заплановано на 2019 рік. Результати можуть бути 

отримані аж у 2020 році. 

 

1. Будувати блоки почали 30 років тому, але ж за 30 років технології змінилися – і вимоги до 

безпеки змінилися (особливо після аварії на АЕС Фукусіма в Японії). Чи можна буде 

«засунути» блок із заявленими додатковими системами безпеки у вже існуючі фундаменти 

на майданчику ХАЕС 3? Чим така можливість підтверджується, яким документом?  

2. Чи правда те, що ці конструкції були частково затоплені і там, де має бути реактор – плавала 

риба?  

3. Чи є гарантія того, що всередині бетонних конструкцій арматура не поржавіла? Хто дав таку 

гарантію, і де її можна почитати?   

 

Загроза № 4 Будівництво ХАЕС 3,4 може негативно вплинути на водозабезпечення 

всього регіону. 

Хоча ставок-охолоджувач ХАЕС 3,4 був розрахований на роботу 4-х блоків, немає гарантії що буде 

достатньої води для наповнення цього ставка. Ставок наповнюється із р. Гнилий Ріг, а у маловодні 

періоди – із р. Горинь. У 80-х роках було складно передбачити та прорахувати кліматичні зміни, 

свідками яких ми є зараз. Адже при роботі лише двох енергоблоків у найбільш спекотні періоди вже 

у 2016 та 2017 роках ХАЕС використовувала для охолодження реакторів додаткову воду із р. 

Горинь. Зміна клімату та її вплив на зменшення водності річок, що мають забезпечити охолодження 

ХАЕС, не враховані в оцінці впливу на довкілля.   

 

1. Чи зможе ХАЕС забезпечити охолодження одночасно чотирьох блоків через 10-50 років, і 

які наслідки це матиме для екосистеми р. Горинь та забезпеченості інших 

водогосподарських потреб регіону?  

2. Чому  в оцінці впливу на довкілля при розрахунках достатності води використані дані 13-

річної давнини? (водогосподарські баланси р. Горинь були складені  базуючись на даних 

2006 року).   

3. Нижче по течії річки Горинь від ХАЕС заходиться забір води для м. Рівного. Якщо треба 

буде «добирати» воду для охолодження блоків АЕС, то чи вистачить її для мешканців 

Рівного?  

 

 

https://goo.gl/okWcyX
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Загроза №5.  Загроза тероризму та військових конфліктів. 

При побудові об’єкту такого рівня небезпеки неможливо не брати до уваги той факт, що Україна 

знаходиться в стані війни. Безумовно, відповідні фізичні заходи щодо захисту ядерних об’єктів 

розробляються та впроваджуються згідно із законодавством України. Разом з тим, останні 

десятиліття методи збройних конфліктів почали включати, наприклад, можливість терористичних 

актів та атак, під час яких сам виконавець свідомо гине.  Чи достатньо захищена АЕС від такого 

втручання? Якими будуть наслідки? Це відкриті питання. Наприклад, в ОВД зазначено, що 

ймовірність аварії із падінням великого пасажирського літака, аналогічного Боїнг 777/ Боїнг 737, із 

повними баками пального на вузлові точки енергоблоків ХАЕС № 3 та 4 «знаходиться на рівні 

відсіву», проте влучання Боїнга-767 у Вежу Всесвітнього торгового центру 11.09.10 в США теж не 

здавалось ймовірним. 

 

1. За оцінками Інституту економіки та миру Україна належить до країн з високим ризиком 

терористичних атак. Чи враховується це в ОВД, а також якими будуть наслідки важких аварій 

при яких по ХАЕС буде випущено повний пакет реактивної системи залпового вогню 

«Ураган» чи подібної? 

2. Не так давно терористи літаком атакували Пентагон. Що дає вам підстави вважати, що з 

ХАЕС такого не може статися? 

3. У нас попали одною ракетою в літак на висоті 10 км а ви вважаєте що літаком в АЕС 

попасти не можна?  

4. Чи правда, що з відпрацьованого ядерного палива можна робити ядерну зброю? 

 

 

Загроза № 6. Ризики аварій із катастрофічними наслідками 

Наслідки аварій із катастрофічними наслідками розраховуються під час ОВД. Розрахунки атомників 

передбачали, що аварії мають ставатися один раз на декілька десятків тисяч років. Практика 

показує, що важкі аварії з викидами радіації стаються кожні 20-30 років. Так, за розрахунками аварії 

на кшталт Фукусімської з вірогідністю у 50% будуть ставатися кожні 50-60 років. До того ж необхідно 

враховувати можливі наслідки аварій під час видобутку, збереження та транспортування 

радіоактивних матеріалів. 

 

1. В ОВД зазначено, що санітарно-захисна зона становить 2,7 км, також зазначено, що  «за 

межами СЗЗ немає необхідності в реалізації укриття, евакуації населення». Чи можете Ви 

навести приклад хоча б одної запроектної аварії на АЕС, де потрібно було б евакуювати 

людей лише з території менше 3х кілометрів?  

2. Під час Чорнобильської катастрофи для евакуації населення було задіяно велику кількість 

автобусів. Але тоді був Радянський Союз і можна було просто віддати наказ. Якщо винекне 

потреба в евакуації чи є механізм залучення великої кількості автотранспорту, враховуючи 

що зараз він, в більшості, приватний?  

 

 
Як Ви можете допомогти:  

 Подайте коментарі та зауваження до Звіту з ОВД. Їх можна надіслати до Мінекології за 

адресою: m.shimkus@menr.gov.ua до 26 лютого! 

 Поставте питання під час слухань у вашому місті: 11 лютого – Хмельницький, 12 лютого - 

Рівне, 13 лютого – Тернопіль, 14 лютого – Житомир, 15 лютого – Вінниця, 18 лютого – Чернівці, 

19 лютого – Київ, 20 лютого – Луцьк, 21 лютого – Івано-Франківськ. 

 Розкажіть про цей проект своїм знайомим, поширте інформацію через соціальні мережі.  

 Підпишіть петицію “Вимагай нової чистої енергії для України”!     

Більше запитань до цього проекту та детальний опис зазначених проблем можна прочитати в 

дослідженні «Спорудження атомних блоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС: аналіз ризиків проекту».  
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