
Додаток В 

Перелік пропозицій (зауважень), що надійшли до 
Держатомрегулювання протягом публічного громадського обговорення,  
а також відомості про врахування або відхилення пропозицій (зауважень) 

 
 
№ 

 
Пропозиція/зауваження/питання 

 
Відомості про врахування/відхилення, відповідь  

 
Звернення Колеснікова С.Т. щодо процедури проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля до Прем’єр-
міністра України Гончарука О.В. від 27.11.2019 р. (лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.12.2019 р. № 29478/0/2-19) 

 
 

1. 
Відповідно до статті 7 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» Кабінет Міністрів України 
13 грудня 2017 року прийняв Постанову № 989 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських 
слухань у процесі оцінки впливу на довкілля». 

ЮУАЕС без проведення належної оцінки впливу 
на довкілля і належного громадського обговорення 
цієї оцінки провела слухання щодо продовження 
терміну експлуатації третього енергоблоку. Слухання 
відбулися не у відповідності до Постанови КМУ № 
1122 від 18 липня 1998 року «Про затвердження 
Порядку проведення громадських слухань з питань 
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки». 

Безпеку продовження енергоблоку атомної 
станції на слуханнях  обговорювали кілька десятків 
необізнаних мешканців населених пунктів зони 
спостереження ЮУАЕС навіть без права голосування 
щодо предмету слухань. В той час, як наслідки такої 
діяльності у випадку тяжкої аварії на третьому 
енергоблоці ЮУАЕС, термін проектної експлуатації 
якого закінчується у лютому 2020 року, можуть 
спричинити чергову ядерну катастрофу. 

 Чинним "ядерним" законодавством не вимагається проведення 
оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) під час продовження термінів 
експлуатації (далі - ПТЕ) енергоблоків АЕС. Рішення про ПТЕ 
приймається лише органом державного регулювання ядерної та 
радіаційної безпеки (Держатомрегулювання) на підставі позитивного 
висновку державної експертизи Звіту з періодичної переоцінки безпеки 
(далі - ЗППБ) експлуатації енергоблоку АЕС. Інших шляхів щодо ПТЕ 
законодавством не передбачено. 

 Чіткої вимоги про необхідність проведення ОВД при ПТЕ діючих 
АЕС Закон про ОВД не містить хоча Закон про ОВД встановлює 
загальні види діяльності, які підпадають під дію Закону, а саме 
подовження строків провадження господарської діяльності, проте в 
ньому ж визначено, що така діяльність не справляє значного впливу на 
довкілля (а отже не підпадає під дію Закону про ОВД) при умові 
виконання критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України. Такі 
критерії затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 
13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої 
діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв 
визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають 
оцінці впливу на довкілля». Згідно з цими критеріями розширення і 
зміни діяльності не підлягають оцінці впливу на довкілля, якщо в 
результаті такого розширення чи зміни господарська діяльність не 
призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів 



Є підстави вважати проведені громадські 
слухання протиправними та такими, що порушують 
вимоги умов асоціації України з ЄС, конституційні 
права місцевих громад на самоврядування і безпечне 
довкілля та участь у розгляді питань в процесі 
прийняття рішень, пов’язаних з використанням 
ядерної енергії. 

Стаття 17 (Прикінцеві та перехідні положення) 
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про оцінку впливу на довкілля» 
говорить: п. 6 Кабінету Міністрів України у 
шестимісячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом: забезпечити прийняття нормативно-
правових актів, передбачених цим Законом; привести 
свої нормативно-правові акти у відповідність із цим 
Законом; забезпечити приведення міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність із цим 
Законом. 

У зв’язку з тим, що негативні наслідки 
продовження експлуатації енергоблоків атомної 
станції можуть суттєво вплинути на населення, 
природу та економіку України, ця діяльність повинна 
проводитися строго у відповідності до діючого 
законодавства України та її міжнародних зобов’язань. 

Згідно ст. 20 п. 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації прохання надати наступну 
інформацію: 

1. Чи відповідає діючому законодавству 
України та її міжнародним зобов’язанням процедура 
проведення громадських слухань у процесі оцінки 
впливу на довкілля ПТЕ 3ЮУ? 

2. Чи вносив КМУ відповідно до ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «Про оцінку впливу на довкілля» зміни до 
Постанови КМУ №1122 від 18 липня 1998 року «Про 

небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в 
атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, 
шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 
забруднення, а також випромінення. При ПТЕ такі критерії 
виконуються: проектні характеристики енергоблоку, технологія 
вироблення електроенергії не змінюються. А отже ПТЕ не підпадає під 
дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 



затвердження Порядку проведення громадських 
слухань з питань використання Ядерної енергії та 
радіаційної безпеки»? 
 

 
Звернення Національного екологічного центру України від 02.12.2019 р. № 19-01-12-233 щодо продовження терміну експлуатації 

енергоблоку № 3 ЮУАЕС 
 

2. 10 лютого 2020 року закінчується термін 
експлуатації третього енергоблока Южно-Української 
Атомної електростанції, потужністю 1 ГВ, який за 
повідомленнями ЮУАЕС планується продовжувати. 

У зв’язку з цим, за повідомленням ЮУАЕС 
відповідно до Закону України «Про дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії» 
звернулася до Державної інспекції ядерного 
регулювання України з заявою про внесення змін до 
ліцензії серії ЕО № 000064 на право здійснення 
діяльності «експлуатація ядерної установки 
енергоблоку № 3 Южно-Української АЕС» додавши 
звіт з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ) 
енергоблоку № 3 Южно-Українська АЕС та зазначено 
про проведення громадського обговорення з цього 
приводу з 22.11.2019 р. по 22.12.2019 р. 

Водночас у ЮУАЕС не згадується про 
здійснення оцінки впливу на довкілля (ОВД) з 
приводу продовження терміну експлуатації третього 
енергоблока у надпроектний термін, а в Реєстрі ОВД 
відсутня відповідна інформація. Таким чином, 
ЮУАЕС не проводиться/проведено ОВД. 

У зв’язку з цим, НЕЦУ звертає Вашу увагу на 
невиконання ДП «НАЕК» Енергоатом» вимог Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля, (далі – 

На діяльність та прийняття рішення щодо подовження терміну 
експлуатації (ПТЕ) енергоблоків АЕС України здійснюється відповідно 
до вимог національного законодавства та міжнародних актів, з 
врахуванням  міжнародного досвіду та рекомендацій міжнародних 
організацій (МАГАТЕ, WANO тощо).  

Згідно з Законом України від 08.09.2005 № 2861-IV «Про порядок 
прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних 
установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне значення», рішення про 
продовження експлуатації енергоблоків приймається органом 
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі 
позитивного висновку державної експертизи Звіту з періодичної 
переоцінки безпеки (ЗППБ) експлуатації енергоблока АЕС шляхом 
внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки. 
Обґрунтування забезпечення безпеки довкілля під час експлуатації АЕС 
наводиться у окремому розділі ЗППБ – 14 факторі безпеки «Вплив на 
навколишнє середовище». 

Діяльність з продовження експлуатації енергоблоків у 
понадпроектний термін здійснюється на підставі ліцензії, яка видана 
Держатомрегулювання на окремий етап життєвого циклу «Експлуатація 
ядерної установки». Термін дії ліцензії на цей етап обмежується виданням 
нової ліцензії на здійснення діяльності на наступному окремому етапі 
життєвого циклу – «Зняття з експлуатації ядерної установки». 



Закону) введено в дію 18.12.2017 р., що вбачається 
виходячи з наступного. 

Відповідно до п. 2, 22 ч. 2 ст. 3 Закону перша 
категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілляі підлягають 
оцінці впливу на довкілля, включає: 

· теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші 
потужності для виробництва 
електроенергії, пари і гарячої води 
тепловою потужністю 50 мегават і більше 
з використанням органічного палива, 
атомні електростанції та інші ядерні 
реактори, включаючи будівництво, 
виведення (зняття) з експлуатації таких 
електростанцій або реакторів (крім 
дослідницьких установок для 
виробництва і конверсії ядерного палива 
та сировини для одержання вторинного 
ядерного палива, матеріалів, що діляться 
та відтворюються, потужність яких не 
перевищує 1 кіловат постійного теплового 
навантаження); 

· розширення та зміни, включаючи 
перегляд або оновлення умов 
провадження планової діяльності 
встановлених (затверджених) рішенням 
про продовження планової діяльності або 
продовження строків її провадження, 
реконструкцію, технічне переоснащення, 
капітальний ремонт, перепрофілювання 
діяльності та об’єктів, зазначених у 
пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не 
справляють значного впливу на довкілля 

Таким чином, національним законодавством у сфері використання 
ядерної енергії не вимагається здійснення оцінки впливу на довкілля під 
час продовження експлуатації енергоблоків діючих АЕС.  

Що стосується  відповідності діяльності з ПТЕ вимогам Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 
(далі – Закон про ОВД) та Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенції Еспо) 
повідомляємо про таке. 

Дійсно, в частині 2) статті 3 Закону про ОВД зазначено, що перша 
категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
включає: «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для 
виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 
50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні 
електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, 
виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або 
реакторів…», а підпунктом 22) статті 3 встановлені загальні види 
діяльності, які підпадають під дію Закону, а саме подовження строків 
провадження господарської діяльності. Проте, просимо звернути увагу, 
що така діяльність не підпадає під дію Закону про ОВД за умови, що 
вона не справляє значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 
затверджених  Кабінетом Міністрів України. Згідно з цими критеріями 
(постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010) розширення діяльності не 
підлягає оцінці впливу на довкілля, якщо в результаті такого 
розширення чи зміни господарська діяльність не призведе до 
збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних 
відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне 
повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а 
також випромінення.  



відповідно до критеріїв, затверджених 
Кабінетом Міністрів України. 

За змістом «експлуатація ядерної установки 
енергоблоку» відповідає визначенню виду діяльності 
описаного у п. 2 ч. 2 ст. 3 Закону, що вказує на 
цілковите віднесення планового виду діяльності до 
першої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. 

Звертаємо увагу, що «експлуатація ядерної 
установки енергоблоку», а відповідно продовження її 
терміну чинять значний вплив на довкілля, тому не 
відповідають критерія, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1010, 
які не стосуються продовження терміну експлуатації 
об’єктів. 

Відтак, оцінка впливу на довкілля є 
обов’язковою при продовженні терміну експлуатації 
атомного енергоблоку, а відповідно здійснення усіх 
дій з боку ДП «НАЕК» Енергоатом» для початку 
процедури ОВД з повідомленням про плановану 
діяльність відповідно до ст. 5 Закону. 

Водночас, продовження експлуатації ядерної 
установки енергоблоку № 3, яка може мати значний 
транскордонний вплив на довкілля передбачає 
проведення відповідної транскордонної оцінки 
відповідно до зобов’язань України згідно Конвенції 
Еспо та ст. 14 Закону. 

Проте, враховуючи недотримання вимог Закону 
з боку ДП «НАЕК» Енергоатом», а також тривалість 
процедури ОВД, вбачається можливість 
протизаконного продовження експлуатації третього 
енергоблоку у надпроектний термін без висновку з 
ОВД. 

Відмічаємо, і матеріалами ЗППБ це підтверджується, що за 
результатами ПТЕ енергоблоків всі ці критерії виконуються: проектні 
характеристики енергоблока, технологія вироблення електроенергії не 
змінюються, утворення нових видів небезпечних відходів, появи нових 
джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин 
у водні об’єкти не відбувається тощо. Тому ПТЕ не підпадає під дію 
Закону про ОВД. 

Що стосується питання виконання Конвенції Еспо до прийняття 
рішення з подовження експлуатації енергоблоків у понадпроектний 
термін.  

Слід звернути увагу на те, що наразі у сторін Конвенції  та 
Комітеті з дотримання Конвенції Еспо немає чіткого бачення щодо 
принципів застосування її положень до діяльності у сфері використання 
ядерної енергії. 

Тому,  відповідно до рішення сьомої наради сторін Конвенції 
Еспо (12-16.06.2017) було вирішено розробити Керівництво щодо 
застосування положень Конвенції Еспо до діяльності з продовження 
експлуатації АЕС, яке планується розглянути на черговій нараді сторін 
у 2020 році. Участь у розробці Керівництва беруть майже всі 
європейські держави, у тому числі Україна.  

Лише після затвердження Керівництва з’являться підстави щодо 
необхідності застосування/незастосування  положень Конвенції до 
діяльності з ПТЕ. 

Таким чином вважаємо Вашу позицію щодо «протизаконного 
подовження експлуатації третього енергоблока у надпроектний термін 
без висновку ОВД» необґрунтованою та помилковою. 

 



Тому НЕЦУ застерігає від експлуатації ядерної 
установки енергоблоку № 3 після 10.02.2020 р. без 
позитивного висновку з ОВД відповідно до вимог 
Закону та попереджає про готовність захищати права 
людини на безпечне довкілля. 

Своєю чергою проведення громадського 
обговорення з 21.11.2019 р. по 22.12.2019 р. 
здійснюється всупереч вимог Закону та Порядку 
проведення громадських слухань у процесі ОВД, 
затвердженого постановою КМУ від 13.12.2017 р. № 
989. Що вказує на відсутність юридичного значення 
факту проведення вказаного обговорення для ОВД. 

 
Зауваження, що надійшли на електронну пошту pr@hq.snrc.gov.ua від громадянина Колеснікова С.Т. від 21.12.2019 р.  
З повним текстом зауважень можна ознайомитись за посиланням 
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=229458 
 
 

3.  
Щодо Зауваження № 1.  
ПТЕ  ЮУ АЕС-3 є неприпустимим із-за 

суттєвого негативного впливу на стан здоров’я 
населення та довкілля. 

 

Обґрунтування забезпечення безпеки довкілля під час 
експлуатації АЕС наводиться у окремому розділі Звіту з періодичної 
переоцінки безпеки (ЗППБ) експлуатації енергоблока № 3 ЮУ АЕС у 
поадпроектний термін – 14 факторі безпеки «Вплив на навколишнє 
середовище». 

 
По п. 1.1. «Негативний вплив роботи ЮУАЕС на стан  здоров’я 

населення» 
Ґрунтовна відповідь щодо відсутності впливу роботи ЮУ АЕС на 

стан здоров’я населено була Вам надана під час громадських слухань. 
Ілюстрована інформація з цього питання додається (Додаток 1).  

При цьому слід зауважите, що  наведені у Додатку результати 
порівняльного аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення 
показують відсутність залежності й зв’язку рівня захворюваності на 
злоякісні новоутворення по районам Миколаївської області із 

mailto:pr@hq.snrc.gov.ua
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/doccatalog/list?currDir=229458


сусідством з ЮУ АЕС (прилеглі до ЮУ АЕС райони виділені червоним 
кольором). 

 Найнижчий рівень захворюваності зареєстрований в 
Кривоозерському, Врадіївькому, Березанському районах. У 
Первомайському районі рівень захворюваності найнижчий серед 
районів, які входять до зони спостереження. 

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в м. Миколаїв 
(444,0), Вітовськму районі (421,4), Веселинівському районі (418,0), 
розташованих найбільш віддалено від АЕС. 

В інших районах, території яких входять до 30 км зони АЕС, 
рівні захворюваності на злоякісні новоутворення знаходяться вище 
середнього: у Очаківському районі (359,1), Арбузинському районі 
(357,3), Новобузькому районі (352,3). 

Середній  показник у Братському (333,3), Вознесенському 
(329,7), Єланецькому (326,4), Доманівському (317,0) р-нах. 

Ці дані свідчать про відсутність зв’язку рівня захворюваності 
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За представленими Вашій увазі даними, при нормальних умовах 
експлуатації ЮУ АЕС, її радіаційний і нерадіаційний вплив на зовнішнє 
середовище є незначним і, відповідно, не є визначальним фактором 
впливу зовнішнього середовища на здоров’я населення. 

Експлуатація ЮУ АЕС не робить і, при нормальних умовах 
експлуатації, у майбутньому не буде чинити негативного впливу на 
здоров’я населення. 

 
По п. 1.2. «Негативний вплив роботи ЮУАЕС на довкілля» 
У відповідності до Водного кодексу України, забір води з р. 

Південний Буг, її використання та скидання продувочних вод ВП 



«Южно-Українська АЕС» належить до спеціального 
водокористування. 

Спеціальне водокористування ВП ЮУАЕС проводиться у 
відповідності до отриманого в територіальних органах Державного 
агентства водних ресурсів дозволу на спеціальне водокористування, за 
погодженням у відповідних державних наглядових органах. 

У дозволі чітко прописані всі умови проведення забору, 
використання та скиду зворотних вод Ташлицької водойми-
охолоджувача АЕС, порядок, періодичність та звітність перед 
державними контролюючими органами про результати моніторингу 
впливу атомної станції на водні об’єкти. 

За весь період експлуатації енергоблоків, ВП ЮУАЕС мала та на 
теперішній час має в наявності повний перелік дозвільної документації 
для ведення спецводокористування. 

Забір, використання води та скид забруднюючих речовин у водні 
об’єкти із зворотними водами об’єктів ВП ЮУАЕС здійснювався та 
здійснюється в межах затверджених лімітів, що засвідчують постійні 
перевірки ВП ЮУАЕС щодо дотримання природоохоронного 
законодавства державними наглядовими органами Миколаївської 
області. 

 
4.  

Щодо Зауваження № 2.  
 ПТЕ  ЮУ АЕС-3 не забезпечено водними 

ресурсами. 
 

Щодо неприпустимого порушення діючого законодавства при 
реалізації проекту реконструкції системи технічного 
водозабезпечення. 

Початкова потужність Южно-Української АЕС передбачалася 
4000 МВт. Відповідно до затверджених технічних проектів першої і 
другої черг, оборотне водопостачання першої черги АЕС потужністю 
2000 МВт базувалося на Ташлицькому водосховищі. Подальше 
розширення АЕС до потужності 4000 МВт планувалось у складі 
Південно-Українського енергокомплексу за участю в роботі системи 
оборотного технічного водопостачання трьох водосховищ: 
Ташлицського, Олександрівського та Костянтинівського. 

Після введення в експлуатацію третього енергоблоку ЮУАЕС, у 
зв'язку із скасуванням рішень по будівництву енергокомплексу, виникла 



необхідність в будівництві додаткових охолоджувачів, оскільки 
існуюче Ташлицьке водосховище забезпечує роботу АЕС потужністю 
3000 МВт в холодний період року, потужністю 1800 МВт в теплий 
період і в жарку декаду 10% забезпеченістю - 1500 МВт. 

Для можливості досягнення оптимальних умов роботи трьох 
енергоблоків ЮУАЕС на встановленій потужності протягом року в 2004 
році був розроблений проект «Реконструкція системи технічного 
водопостачання. Робота блоків 1…3 на Ташлицькому водосховищі та 
бризкальних басейнах Южно-Української АЕС». 

У 2005 році проект був затверджений розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 07  грудня 2005  року № 498-р, на підставі 
позитивного висновку ДП «ЦС Укрінвестекспертизи» від 15.03.2005 № 
19/209 комплексної державної експертизи. В тому числі було проведено 
державну екологічну експертизу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища та отримано позитивний 
висновок №257 (№1210/21-8,10). 

Відповідно до пункту 3 статті 17 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII зазначено, що висновки 
державної екологічної експертизи, одержані до введення в дію цього 
Закону, зберігають чинність та мають статус висновку з оцінки впливу 
на довкілля.  

При коригуванні та перезатвердженні проекту в 2016 та 2018 
роках проект було в тому числі було розглянуто та погоджено 
Міністерством екології та природних ресурсів України листами від 
25.01.2016 №5/1-7/748-16 та від 05.10.2018  
№5/1-7/10633-18). 

Таким чином реалізація проекту відбувається на законних 
підставах згідно розпорядження КМУ від 05.12.2018 № 956-р «Про 
затвердження проекту «Реконструкція системи технічного 
водопостачання. Робота блоків 1…3 на Ташлицькому водосховищі та 
бризкальних басейнах ЮУАЕС» (Коригування)». В 2019 році 
планується введення в експлуатацію першої черги. 

Згідно проекту  



Введення в експлуатацію даного комплексу охолоджувачів 
дозволить: 
· підвищити ефективність роботи Ташлицького водосховища-

охолоджувача за рахунок спільної роботи водосховища і 
бризкальних охолоджувачів, чим забезпечить оптимальні умови 
роботи трьох енергоблоків АЕС, що призведе до середньорічного 
додаткового відпуску електроенергії близько 700 млн кВт*год на рік, 
що буде вироблятись на АЕС замість ТЕС, та призведе до значного 
зменшення величини шкідливих викидів від генерації 
електроенергії; 

· подальшу реалізацію проекту добудови Ташлицької ГАЕС, яким 
передбачається відсікання частини акваторії Ташлицького 
водосховища площею 1,1 км2 для розширення верхньої водойми 
ГАЕС. 
Щодо реалізації проекту добудови Ташлицької ГАЕС та 

щоденного вимивання радіоактивних намулів через гідроагрегати 
ТГАЕС. 

Згідно з Постановою Ради Міністрів України №271 від 26.10.89 р. 
інститутом «Укргідропроект» був розроблений проект Ташлицької 
ГАЕС, згідно з яким потужність Ташлицької ГАЕС з 6 оборотними 
гідроагрегатами склала в турбінному режимі 906 МВт, у насосному 1266 
МВт; верхньою водоймою ГАЕС є пригребельна частина Ташлицької 
водойми, відділена відсічною греблею, з НПР = 103,0 м, а нижньою – 
Олександрівське водосховище комплексного використання з НПР=20,7 
м, що має водогосподарську ємність 46 млн.м3 для забезпечення 
санітарно-екологічного попуску та водогосподарських потреб 
Миколаївської області. 

Доопрацьований у 2001 році проект завершення будівництва 
ТГАЕС (значно зменшенні території впливу об'єктів гідрокомплексу на 
річку Південний Буг, виключено Костянтинівську ГЕС-ГАЕС, 
створення однойменного водосховища, територія бугського каньйону 
між містами Южноукраїнськ і Первомайськ зберігала свій первозданний 
вид) отримав позитивний висновок державної екологічної 
експертизи від 30.04.1998  № 9/2-1/2-3-430 та був затверджений РКМУ 



від 17.06.2002 № 342-р. За результатами перерахунку кошторисної 
вартості проект був перезатверджений РКМУ від 21.11.2007 № 1036-р. 

У 2017 році проект приведено у відповідність до сучасних норм 
правил та стандартів з урахуванням заходів з підвищення надійності та 
безпеки гідротехнічних споруд. При цьому основні технічні рішення 
залишились без змін. ВП ЮУАЕС як замовник проекту в рамках 
громадського обговорення матеріалів ОВНС у період з 18 по 29 квітня 
2017 року провів громадські слухання в населених пунктах, територія 
яких найбільш підлягає впливу запланованої діяльності: с. Богданівка та 
с. Прибужжя Доманівського району, смт Олександрівка 
(Олександрівська ОТГ), смт Костянтинівка Арбузинського району та м. 
Южноукраїнськ. Всі матеріали, зауваження та пропозиції зібрано та 
систематизовані у звіті, який разом із скоригованим за результатами 
обговорення звітом ОВНС та іншими необхідними документами було 
надано до Мінприроди. 

При затверджені проекту отримано погодження від Мінприроди 
від 20.11.2018 №5/4-7/12569-18 за умови питання добудови 
гідроагрегатів №4-6 та підняття рівня Олександрівського водосховища 
розглянути після проведення ОВД. Проект затверджено наказом ДП 
«НАЕК «Енергоатом» від 12.03.2019 № 222. 

Наразі, в рамках виконання Закону України «Про оцінку впливу 
на довкілля», в реєстрі ОВД розміщено (17.04.2018 за № 
2018416564/960) «Повідомлення про діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля та полягає у завершенні будівництва Ташлицької 
ГАЕС у складі гідроагрегатів 3-6 з поетапним підвищенням 
нормального підпірного рівня (НПР) Олександрівського водосховища 
на р. Південний Буг до позначки +20,7 м». 29.05.2018 зібрані зауваження 
і пропозиції громадськості та громадських екологічних організацій до 
планованої діяльності, обсягу досліджень. Зараз розробка звіту ОВД за 
проектом з поетапним підвищенням нормального підпірного рівня 
Олександрівського водосховища на р. Південний Буг до позначки +20,7 
м завершена.  

Проектом передбачено для створення верхнього водоймища 
ГАЕС влаштування відсічної греблі з паводковим водоскидом, 



огороджуючих лівобережної і правобережної дамб, нарощування 
існуючої Ташлицької греблі з реконструкцією існуючого водоскиду та 
розбирання тимчасової греблі. Відповідно до проекту у процесі 
будівництва відсічної греблі продувка виконується через існуючий 
водоскид в Ташлицькій греблі в балку Ташлик і далі в Олександрівське 
водосховище.  При створенні верхньої водойми ГАЕС продувка 
Ташлицького водосховища може здійснюватися за двома варіантами: 

- в верхню водойму ГАЕС в період його спрацювання нижче 
відмітки +99,000 м через водовипуск - водоскид в відсічній греблі. При 
цьому добовий обсяг продувки розбавляється в верхньому водоймищі в 
обсязі, що закачується гідроакумулюванням (14,40 млн. м3), у 
співвідношенні 1:55. При цьому в результаті розбавлення і змішування 
гідрохімічні і температурні показники води в верхній водоймі ГАЕС 
практично не відрізняються від показників води 
Олександрівського водосховища. Із верхнього водоймища вода 
скидається через агрегати ГАЕС, що працюють в турбінному режимі, в 
Олександрівське водосховище;  

- через окремий трубопровід продувки, прокладений за 
лівобережною огороджувальною дамбою, далі в балку Ташлик і 
Олександрівське водосховище, де відбувається розбавлення до 
нормативних показників. 
Разом з тим звертаю вашу увагу на: 
 1. Сток річки Південний Буг не зменшується через подовження терміну 
експлуатації ЮУАЕС-3. Зміни клімату, які відбуваються зараз, 
призводять до перебудови водного режиму річок. починаючи з середини 
70 -х років XX ст. відзначається його внутрішньорічний перерозподіл: 
спостерігається збільшення підземної складової і скорочення 
(зменшення) поверхневої складової, основна частина якої доводиться на 
період весняної повені. Внутрішньорічний розподіл стоку найчутливіше 
як до кліматичних змін, так і до змін землекористування. Виведення з 
експлуатації ЮУАЕС-3 не вирішить проблеми глобального зменшення 
водності річок. 
2. Застосування випаровувальних градирень в системі охолодження 
енергоблоку АЕС у порівнянні з існуючою схемою охолодження значно 



підвищить безповоротне водоспоживання за рахунок збільшення 
випаровування та зносу крапель води та відповідно потребує збільшення 
продувки та підживлення Ташлицького водоймища охолоджувача. До 
того ж для спорудження градирні необхідний додатковий обсяг 
капітальних затрат. 
3. При реалізації проекту продовження терміну експлуатації порушень 
чинного законодавства немає – всі виконані роботи з реконструкції та 
технічного переоснащення проводяться з урахуванням діючих норм та 
правил, вимог національного та іноземного законодавства та направлені 
на можливість безпечної експлуатації енергоблоку в надпроектний 
період із покращенням ТЕП у порівнянні з вихідних проектом. 
4. Технологічна схема двоконтурного енергоблоку АЕС повністю 
виключає потрапляння будь яких радіоактивних речовин у водоймище 
охолоджувач. Тому звинувачення у «щоденному вимиванні 
радіоактивних намулів» при збільшенні верхнього б’єфу ТГАЕС як 
мінімум некоректна.  
5. При відсіченні частини ТВО повне опорожнення не передбачено. 
Проектом передбачено розбирання існуючої тимчасової греблі до 
відмітки +90,000 м. В процесі експлуатації рівень коливання води 
верхнього б’єфу  від позн.+103,000 до позн.+92,000 виключає 
потраплянні мулових відкладень у річку Південний Буг. 

 
5.  

Щодо Зауваження № 3.  
ПТЕ  ЮУ АЕС-3 здійсняється з 

неприпустимими порушеннями законодавства 
 

По п.3.1. «Процесуальні порушення законодавства» 
Вами  у категоричній формі висловлюється думка щодо порушень 

законодавства під час подовження терміну експлуатації блока № 3 ЮУ 
АЕС, яка ґрунтується на досить вільному трактуванні вимог 
національного законодавства, що, в свою чергу, приводить до хибних та 
безпідставних висновків. 

Стверджуємо, що на діяльність та прийняття рішення щодо 
подовження терміну експлуатації (ПТЕ) енергоблоків АЕС України 
здійснюється відповідно до вимог національного законодавства та 
міжнародних актів, з врахуванням  міжнародного досвіду та 
рекомендацій міжнародних організацій (МАГАТЕ, WANO тощо).  



Згідно з Законом України від 08.09.2005 № 2861-IV «Про порядок 
прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних 
установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними 
відходами, які мають загальнодержавне значення», рішення про 
продовження експлуатації енергоблоків приймається органом 
державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки на підставі 
позитивного висновку державної експертизи Звіту з періодичної 
переоцінки безпеки (ЗППБ) експлуатації енергоблока АЕС шляхом 
внесення змін до ліцензії на експлуатацію ядерної установки.  

Діяльність з продовження експлуатації енергоблоків у 
понадпроектний термін здійснюється на підставі ліцензії, яка видана 
Держатомрегулювання на окремий етап життєвого циклу «Експлуатація 
ядерної установки». Термін дії ліцензії на цей етап обмежується виданням 
нової ліцензії на здійснення діяльності на наступному окремому етапі 
життєвого циклу – «Зняття з експлуатації ядерної установки». 

Таким чином, національним законодавством у сфері використання 
ядерної енергії не вимагається здійснення оцінки впливу на довкілля під 
час продовження експлуатації енергоблоків діючих АЕС.  

Що стосується  відповідності діяльності з ПТЕ вимогам Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 
(далі – Закон про ОВД) та Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище у транскордонному контексті (далі – Конвенції Еспо) 
повідомляємо про таке. 

Дійсно, в частині 2) статті 3 Закону про ОВД зазначено, що перша 
категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, 
включає: «теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для 
виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 
50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні 
електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, 
виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або 
реакторів…», а підпунктом 22) статті 3 встановлені загальні види 
діяльності, які підпадають під дію Закону, а саме подовження строків 
провадження господарської діяльності. Проте, просимо звернути увагу, 



що така діяльність не підпадає під дію Закону про ОВД за умови, що 
вона не справляє значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, 
затверджених  Кабінетом Міністрів України. Згідно з цими критеріями 
(постанова КМУ від 13.12.2017 № 1010) розширення діяльності не 
підлягає оцінці впливу на довкілля, якщо в результаті такого 
розширення чи зміни господарська діяльність не призведе до 
збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних 
відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне 
повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, 
вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а 
також випромінення.  

Відмічаємо, і матеріалами ЗППБ це підтверджується, що за 
результатами ПТЕ енергоблоків всі ці критерії виконуються: проектні 
характеристики енергоблока, технологія вироблення електроенергії не 
змінюються, утворення нових видів небезпечних відходів, появи нових 
джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин 
у водні об’єкти не відбувається тощо. Тому ПТЕ не підпадає під дію 
Закону про ОВД. 

Що стосується питання виконання Конвенції Еспо до прийняття 
рішення з подовження експлуатації енергоблоків у понадпроектний 
термін.  

Слід звернути увагу на те, що наразі у сторін Конвенції  та 
Комітеті з дотримання Конвенції Еспо немає чіткого бачення щодо 
принципів застосування її положень до діяльності у сфері використання 
ядерної енергії. 

Тому,  відповідно до рішення сьомої наради сторін Конвенції 
Еспо (12-16.06.2017) було вирішено розробити Керівництво щодо 
застосування положень Конвенції Еспо до діяльності з продовження 
експлуатації АЕС, яке планується розглянути на черговій нараді сторін 
у 2020 році. Участь у розробці Керівництва беруть майже всі 
європейські держави, у тому числі Україна.  

Лише після затвердження Керівництва з’являться підстави щодо 
необхідності застосування/незастосування  положень Конвенції до 
діяльності з ПТЕ. 



Таким чином вважаємо Вашу позицію щодо «протизаконного 
подовження експлуатації третього енергоблока у надпроектний термін 
без висновку ОВД» необґрунтованою та помилковою. 

 
По п.3.2 «Природоохоронні  порушення законодавства» 
 
Щодо стоку ріки Південний Буг та впливу на нього продовження 

терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП ЮУАЕС 
Річка Південний Буг є джерелом підживлення Ташлицької 

водойми-охолоджувача (ТВО), вода з якої подається насосною станцією 
(НПТ) для компенсації безповоротних втрат води на випаровування і 
фільтрацію та втрат продувку - дозволений природоохоронними 
органами скид води в Олександрівське водосховище максимально 
допустимою витратою 2 м3/с. 

По багаторічним даним спостережень (з 1977р.) на 
гідрологічному посту «Костянтинівка», розташованому в районі НПТ, в 
останні роки стік ріки знаходився в маловодній фазі водності, що 
пов’язано з глобальним потеплінням клімату. За 2018 рік середня річна 
витрата води дорівнює 39,9 м3/с, що відповідає 51 % від багаторічного 
середнього значення (норми) 77,5 м3/с.  

Для наповнення водойми на теперішній час використовується 
приблизно 60-65 млн. м3 на рік річного стоку, що відповідає 2,5 % від 
середнього багаторічного значення (норми) 2446 млн.м3. Допустимий 
ліміт відбору води з ріки на  водокористування ВП ЮУАЕС, 
встановлений природоохоронними органами, складає 90 млн.м3. Тобто, 
для підживлення водойми - охолоджувача потрібна витрата з ріки в 
середньому 2,0 м3/с, що є цілком достатнім  для роботи  

ВП ЮУАЕС, навіть в умовах дуже низької водності, коли 
мінімальна середньомісячна витрата води в річці за весь період 
спостережень у серпні 2017 року становила 8,88 м3/с при нормі 43,0 
м3/с. 

Проектом реконструкції технічного водопостачання ВП ЮУАЕС 
передбачено введення в експлуатацію бризкальних басейнів для 



підвищення охолоджувальної здатності ТВО в літній період, що дасть 
змогу налагодити оптимальний режим роботи всіх трьох енергоблоків, 
а в перспективі, після пуску третього гідроагрегату ТГАЕС, в умовах 
зменшеної площі водойми. Частина водойми площею 1,2 км3 буде 
відсічена для потреб ТГАЕС.  

Розрахунок водного балансу водойми після завершення 
будівництва приведений в таблиці 1 для умов середнього року в 
порівнянні з фактичними даними за 2016-2018рр., де нев’язка 
знаходиться в межах допустимих значень (не більше 5 %).  

Як видно з таблиці, внаслідок зниження температура води в 
водоймі, суттєво зменшиться випаровування води з його поверхні до 25 
млн. м3 на рік. Натомість, нові складники балансу, такі, як 
випаровування з бризкальних басейнів та вітровий знос, утворять 
додатковий об’єм безповоротних втрат близько 17 млн. м3. Скид 
продувних вод з ТВО передбачено проводити в нинішніх об’ємах, 
приблизно 25-30 млн. м3, а при сприятливих умовах, більша водність 
ріки і значне поліпшення якості води, його можна довести до 40 млн. м3. 
Тобто, разом з фільтрацією безповоротні втрати води не перебільшать 
42-45 млн. м3, що практично на рівні теперішніх значень. НПТ потрібно 
буде щорічно закачувати з р. П.Буг в водойму приблизно 70-80 млн. м3 
води, що не перевищуватиме зазначений вище ліміт водокористування. 
Для подачі такої кількості води, на річці, біля старої НПТ, будується 
сучасний комплекс споруд насосної станції підживлення №2. 

 

Отже, продовження терміну експлуатації енергоблоку №3 ВП 
ЮУАЕС не причинить негативного впливу на річку П.Буг. Після 
завершення реконструкції технічного водопостачання ВП ЮУАЕС, всі 
три енергоблоки будуть працювати в оптимальному режимі. Завдяки 
підвищенню охолоджувальної здатності ТВО, знизиться температура 
води в теплий період року, покращиться її якість і зменшиться тепловий 
вплив на річку та навколишнє середовище. Враховуючи те, що значна 
частина із закачаного об’єму річної води в ТВО знову буде повертатися 
в річну систему в результаті продувки, а це щорічні 40-50 млн. м3, то 
безповоротна витрата води з ріки складе всього 1,0-1,5 м3/с, що не є 



обтяжливим для водних ресурсів ріки, навіть в умовах критичного 
маловоддя, як було зазначено вище.  

 
 
Щодо Заборони скидання у водні об’єкти виробничих, 

побутових, радіоактивних та інших видів відходів і сміття. 
 Ташлицька водойма-охолоджувач призначена для технічного 

водопостачання енергоблоків АЕС та функціонує в режимі обмеженого 
водообміну (продувки) з Олександрівським водосховищем на р. 
Південний Буг. 

Згідно норм природоохоронного законодавства, скиданння 
стічних вод у водні об‘єкти допускається лише за умови наявності 
нормативів гранично допустимих конценьтрацій та встановлених 
рормативі ГДС.  

Відповідно до цих норм, ВП ЮУАЕС розроблені норми ГДС 
речовин у                                    р. Південний Буг (Олександрівське 
водосховище) для усіх наявних скидів зворотних вод. 

Скид продувочних Ташлицької водойми-охолоджувача 
проводиться у відповідності до затвердженого документу «Регламент 
продувки Ташлыкского водоема-охладителя ОП «Южно-Украинская 
АЭС» в Александровское водохранилище» РГ.0.3708.0113. Регламент 
узгоджений Головним Державним санітарним лікарем Миколаївської 
області та Держуправлінням Мінекології та природних ресурсів у  
Миколаївській області. 

Регламент визначає порядок дій персоналу під час продувки. З 
метою дотримання вимог регламенту ведеться гідрохімічний, 
гідротермічний, санітарно–бактеріологічний і радіаційний контроль. 
Об'єм скидання продувочних вод визначається методом лінійної 
інтерполяції залежно від витрати води річки Південний Буг, фонових 
концентрацій і вмісту хімічних речовин у контрольному створі. 

Моніторинг водних об’єктів проводиться  лабораторіями ВП 
ЮУАЕС, що пройшли державну атестацію, у відповідності до області 
атестації. Також здійснюється  періодичний інспекційний контроль 



якості вимірювань лабораторіями державних наглядових органів 
Миколаївської області. 

Хімічні дослідження ТВО проводяться на підставі документа 
РГ.0.0027.0038 «Об'єм хімічного контролю поверхневих вод», у 
наступних створах: 

- район шлюзу паводкого водоскиду; 
- район ОГМС; 
- район глибинного водозабору; 
- район відвідних каналів ЕБ № 1-3; 
- район шламонакопичувача; 
- зона перемішування вод водоймища-охолоджувача з водою 

третього біологічного ставка ОСГПК; 
- район верхів'я водосховища. 
Еколого-хімічною лабораторією ВОНС відповідно до об'єму 

хімічного контролю проводить щоквартальний контроль якості води 
Ташлицької водойми-охолоджувача за 24 термічними профілями. 

Згідно результатів хімічних досліджень вода Ташлицької 
водойми-охолоджувача відноситься до високомінералізованих 
жорстких вод сульфатного класу, магнієвої групи. 

Хімічний склад води ТВО формується дією процесу продувки, 
температури, випаровувань, надходження очищених зворотних вод 
ОСГПК після третього біоставка, ОСПЗК, системи технічного 
водопостачання невідповідальних споживачів та надходження 
підземних вод. 

Кисневий режим Ташлицької водойми-охолоджувача 
задовільний. 

Оскільки водойма-охолоджувач має технічне призначення, зміст 
біогенних елементів у меншій мірі залежить від природних та 
кліматичних умов, та більшою мірою від складу вод, що скидаються, 
після третього біологічного ставка ОСГПК. 

У Ташлицьку водойму-охолоджувач з очищеними стічними 
водами ОСГПК після третього біоставка поступають: азот амонійний, 
нітрати, нітрити, фосфати, завислі речовини, сульфати, хлориди, 



СПАР, ХСК та БСК, значення яких не перевищують затверджені 
концентрації забруднюючих речовин на скиданні в ТВО. 

Скидання води здійснюється відповідно до РГ.0.0300.0151 
«Регламент сброса очищенных сточных вод в Ташлыкский водоем-
охладитель».  

Звіт про якість води в чотирьох створах зони моніторингу ВП 
ЮУАЕС щотижня надсилається на адресу шести державних 
наглядових органів – до Управління екології та природних ресурсів 
Миколаївської ОДА, Державної екологічної інспекції в Миколаївській 
області, Миколаївської облдержадміністрації, Управління 
Миколаїврибохорони, Управління Держсанепідслужби в 
Миколаївській області, Южноукраїнського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень. 

Екологічний стан водних об’єктів у зоні розміщення ВП 
ЮУАЕС відповідає сезонним показникам. 

Безперервна продувка Ташлицької водойми-охолоджувача 
забезпечує стабільний хімічний склад води в ТВО та задовольняє 
вимоги до якості води Олександрівського водосховища як водойми 
рибогосподарського призначення. 

Перевищень показників у воді ТВО вище затверджених до 
скидання гранічно допустимих концентрацій і в контрольному створі 
Олександрівського водосховища не виявлено. 

 
6.  

Щодо п.3.3 Зауваження 3 та  Зауваження № 4 
 

Відповіді щодо відсутності порушень законодавства під час 
прийняття рішення щодо подовження терміну експлуатації енергоблока 
№ 3 наведено вище (відповідь на звернення Колеснікова С.Т. щодо 
процедури проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 
довкілля до Прем’єр-міністра України Гончарука О.В. від 27.11.2019 р. 
(лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.12.2019 р. № 
29478/0/2-19). 

 



 
 
 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ   ВП ЮУАЕС  

НА ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ 

 
 



м. Южноукраїнськ 

захворюваність на злоякісні новоутворення 
 

ГРУПУВАННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ  
ПО ЇХ ЧАСТЦІ  ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ'Я (ЗА ДАНИМИ ВОЗ) 

 

 
 



 

ПРИЧИНИ ЗАХВОРЮВАННЯ НА РАК 
 

 
 
 



ВПЛИВ РОБОТИ АЕС НА НАВКОЛИШНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАСЕЛЕННЯ 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ЗЛОЯКІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ   
ПРАЦІВНИКІВ  ВП ЮУАЕС ЗА 2010 – 2018 рр. (випадки на 1000 осіб) 
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ВПЛИВ РОБОТИ АЕС НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАСЕЛЕННЯ 
Показники захворюваності на злоякісні новоутворення  по окремим 
нозологіям жителів Миколаївської області за 2011-2018 рр.  

(на 100 тис. населення) 
(за даними УОЗ Миколаївської ОДА) 
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нозологіям жителів Миколаївської області за 2011-2018 рр.  

(на 100 тис. населення) 
(за даними УОЗ Миколаївської ОДА) 
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Показники захворюваності на злоякісні новоутворення  по окремим 
нозологіям жителів Миколаївської області за 2011-2018 рр.  

(на 100 тис. населення) 
(за даними УОЗ Миколаївської ОДА) 

 
 
 

 



ВПЛИВ РОБОТИ АЕС НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА НАСЕЛЕННЯ 
Показники захворюваності на злоякісні новоутворення  по окремим 
нозологіям жителів Миколаївської області за 2011-2018 рр.  

(на 100 тис. населення) 
(за даними УОЗ Миколаївської ОДА) 

 
 



 
Захворюваність на злоякісні новоутворення  

населення Миколаївської області у 2018 році  
( показник на 100 тис. населення) 

(за даними УОЗ Миколаївської ОДА) 
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Порівняльний аналіз захворюваності  

на злоякісні новоутворення по Миколаївській області  

за 2011-2018 рр . (середній показник на 100 тис. населення)  

(за даними УОЗ Миколаївської ОДА)  
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Порівняльний аналіз захворюваності на злоякісні новоутворення   
по областях України за 2010 – 2018 рр.  

(середній показник на 100 тис. населення)  
за даними національного канцер - реєстру України 
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