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І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Ядерна енергетика є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу 
України і займає провідне місце в забезпеченні енергетичних потреб країни. Атомні 
електростанції (АЕС) виробляють майже половину споживаної в Україні 
електроенергії. В умовах обмежених фінансових ресурсів, значного вичерпання ресурсу 
обладнанні теплових електростанцій і дефіциту органічного палива стійкість та 
надійність роботи ядерної енергетики позитивно впливають на стабілізацію соціально-
економічного розвитку України. Важливу роль відіграє також екологічний фактор. 
Виробничий процес АЕС здійснюється без забруднення атмосферного повітря 
продуктами згоряння, через яке виникає "парниковий” ефект та, як результат, 
відбувається глобальне потепління клімату. 

Проектний термін експлуатації енергоблоків АЕС України складає 30 років. У 
період з 2011 по 2025 роки буде розпочато етап виведенім з експлуатації нині діючих 
енергоблоків АЕС. Цей фактор може суттєво вплинути на енергетичний баланс в 
Україні. 

Як свідчить світовий досвід, продовження термінів експлуатації енергоблоків 
АЕС після завершення проектного терміну експлуатації є потенційно можливим, і за 
умови виконання норм ядерної та радіаційної безпеки - одним з найбільш ефективних 
шляхів для часткового вирішення проблеми заміщення генеруючих потужностей. 

 
II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Метою цієї Комплексної програми є: 
забезпечення енергетичної незалежності держави; 
стабільне виробництво електроенергії АЕС. 
Основним завданням Комплексної програми є економічно виправдане 

продовження безпечної  експлуатації діючих енергоблоків понад проектні терміни, за 
умови виконання вимог і норм ядерної та радіаційної безпеки, з урахуванням  
рекомендацій МАГАТЕ та світового досвіду. 

 
III. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Комплексна програма реалізується шляхом впровадження чотирьох блоків 

економічно виправданих заходів з визначеними для кожного заходу обсягами, 
порядком та термінами виконання, і джерелами фінансування на період до 2030 року. 

Для досягнення цілей Комплексної програми максимально використовуються 
національні наукові, технічні та виробничі ресурси. Необхідність залучення цих 
ресурсів у рамках реалізації конкретних програм  по кожному енергоблоку АЕС, їх 
використання для реалізації певних заходів з продовження терміну експлуатації діючих 
енергоблоків визначається НАЕК "Енергоатом" на початку реалізації Комплексної 
програми. 
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На основі Комплексної програми будуть розроблятися по кожному енергоблоку 
щорічні план-графіки з реалізації заходів, які стануть основою для складання проектно-
кошторисної документації. 

Заходи цієї Комплексної програми мають враховувати виконання Комплексної 
програми модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 504-р. 

Контроль та організацію виконання Комплексної програми здійснюватиме орган 
державного управління в ядерній енергетиці - Мінпаливенерго, який забезпечує 
щорічне планування, дієвий контроль та затвердження планів і звітів з виконання 
програми. Відповідальним виконавцем Комплексної програми визначено НАЕК 
"Енергоатом". До її виконання будуть залучені Мінекономіки, Держатомрегулювання, 
НКРЕ, НАНУ, інші організації та наукові установи. 

Комплексна програма підлягає перегляду кожні 2 роки Мінпапивеверго за 
погодженням із Мінекономіки, Держатомрегулювання, НКРЕ та НАНУ. 

 
IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
 

Цільове фінансування Комплексної програми за рахунок бюджетних коштів не 
передбачається, витрати на реалізацію здійснюватимуться за рахунок: тарифу на 
електроенергію НАЕК "Енергоатом"; коштів, які передбачатимуться у державному 
бюджеті для Мінпаливенерго на виконання Програми забезпечення розвитку ядерної 
енергетики, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 
503-р; інших джерел, не заборонених законодавством. 

Протягом перших 2 років (2004-2005 рр.) фінансування Комплексної програми 
передбачається в рамках коштів Комплексної програми модернізації та підвищення 
безпеки енергоблоків атомних станцій (абзац 7 розділу "Заходи, спрямовані на 
підвищення експлуатаційної готовності енергоблоків АЕС"), а в наступні роки - 
виходячи із кошторису витрат на реалізацію Комплексної програми відповідно до 
затвердженої проектної документації. Розрахунок коштів для забезпечення виконанні 
Комплексної програми та пропозиції щодо джерел її фінансування Мінпаливенерго 
надаватиме Кабінетові Міністрів України щороку до 1 липня року, що передує 
планованому. 

Витрати на здійснення заходів з продовження терміну експлуатації діючих 
енергоблоків АЕС будуть здійснені відповідно до законодавства за рахунок 
інвестиційної складової тарифу, а саме – амортизаційних відрахувань, ремонтного 
фонду в частині витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів і віднесених до 
валових витрат на виробництво електричної енергії. 

 
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Виконання Комплексної програми дозволить: 
забезпечити продовження безпечної експлуатації діючих енергоблоків АЕС 

України із додержанням   вимог і норм ядерної та радіаційної безпеки, з урахуванням 
рекомендацій МАГАТЕ та світового досвіду; зберегти досягнуті обсяги виробництва 
електроенергії АЕС України; 
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максимально ефективно використати основні фонди виробництва електричної 

та теплової енергії АЕС; 
забезпечити у необхідних обсягах накопичення коштів та провести підготовку 

до зняття з експлуатації енергоблоків АЕС; 
забезпечити накопичення коштів на будівництво і введення в 

експлуатацію заміщуючих потужностей діючих енергоблоків; 
соціальну підтримку у ядерно-енергетичній сфері. 
Виконання заходів Комплексної програми не буде супроводжуватися 

виникненням значних дефіцитів електроенергії, пов’язаних із зупиненням 
енергоблоків. Періоди простою енергоблоків внаслідок проведення заходів з 
продовження терміну їх експлуатації не будуть суттєво впливати на тривалість 
планово-попереджувальних ремонтів. 

 
Заходи Комплексної програми та терміни їх реалізації на 2004 - 2010 роки 
 

 
Найменування заходів 

 
Перелік виконавців 

Термін 
реалізації 

(роки) 
 
Перший блок заходів* 
 

  

Удосконалення  нормативно-
правової бази щодо управління 
ресурсними  характеристиками 
обладнання та продовження терміну 
експлуатації АЕС 
 

Держатомрегулювання, 
НАЕК «Енергоатом», 
Мінпаливенерго 

2004 - 2005 

Розроблення загального плану 
ліцензування енергоблоків АЕС з 
подовженим терміном експлуатації 
 

Держатомрегулювання, 
НАЕК «Енергоатом», 
Мінпаливенерго 

2004 - 2005 

Виконання  попередніх техніко- 
економічних  розрахунків для 
обґрунтування витрат на 
продовження терміну експлуатації 
енергоблоків на період до 2030 р. 

 

НАЕК «Енергоатом» 2004 

Узгодження тарифу НАЕК 
«Енергоатом» з  урахуванням  
коштів, необхідних для реалізації 
Комплексної програми 
 

НКРЕ, 
НАЕК «Енергоатом», 
Мінпаливенерго 

Щорічно 

Впровадженні системи управління  
ресурсними характеристиками  
обладнання  та  елементів систем 
енергоблоків,  включаючи  їх 
діагностування 

НАЕК «Енергоатом» 2004 - 2005 
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Найменування заходів 

 
Перелік виконавців 

Термін 
реалізації 

(роки) 
Впровадження системи планово-
попереджувальних ремонтів 
відповідно до технічного стану 
обладнання та систем 
 

НАЕК «Енергоатом» 2004 - 2006 

Створення системи підготовки та 
перепідготовки фахівців щодо 
управління  ресурсними 
характеристиками обладнання та 
продовження терміну експлуатації 
АЕС 
 

НАЕК «Енергоатом» 2004 - 2005 

Створення системи науково-
технічного супроводу робіт з 
управління ресурсом та продовження 
терміну експлуатації енергоблоків 

 

НАЕК «Енергоатом», 
Мінпаливенерго, 
НАНУ, інші причетні організації 

2004 - 2005 

Забезпечення  соціальної  підтримки  
Україні   та  за   кордоном  проведення 
робіт з продовження терміну  
експлуатації АЕС,  включаючи 
взаємодію   з   МАГАТЕ   та   іншими 
міжнародними організаціями 

 

НАЕК «Енергоатом» 
Мінпаливенерго, 
НАНУ 

2004 - 2010 

Другий блок заходів 
 

  

Оцінка залишкового ресурсу 
елементів діючих енергоблоків, заміна 
яких технічно неможлива,  
або економічно необгрунтована: 

корпусу реактора; 
елементів головного 
циркуляційного контуру; 
кабельних систем; 
будівель та споруд тощо 
 

НАЕК «Енергоатом», 
Мінпаливенерго, 
НАНУ 

2004 - 2006 

Удосконалення систем діагностування   
та  контролю стану елементів, які  не 
підлягають заміні 

 

НАЕК «Енергоатом», 
НАНУ 

2004 - 2008 

Прогноз утворення радіоактивних  
відходів та відпрацьованого ядерного 
палива під час роботи енергоблока в 
понадпроектний термін експлуатації. 
Розроблення коригуючи заходів 

НАЕК «Енергоатом» 2005 – 2009**
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Найменування заходів 

 
Перелік виконавців 

Термін 
реалізації 

(роки) 
Третій блок заходів 

 
  

Виконання техніко-економічного 
аналізу витрат на продовження 
терміну експлуатації діючих 
енергоблоків, оцінка вартості заходів 
для кожного енергоблока 
 

НАЕК «Енергоатом» 2005 – 2006**

Розроблення програми робіт з 
підготовки до продовження терміну 
експлуатації для кожного енергоблока 

 

НАЕК «Енергоатом» 2005 – 2009**

Четвертий блок заходів 
 

  

Впровадження програм робіт з 
підготовки енергоблоків до 
продовження терміну експлуатації 

 

НАЕК «Енергоатом» 2005 – 2009**

Виконання переоцінки безпеки АЕС, 
обгрунтування  безпечної та надійної 
експлуатації енергоблоків з 
продовженим терміном експлуатації 
 

НАЕК «Енергоатом», 
НАНУ 

2004 – 2009**

Продовження дії ліцензії на 
експлуатацію енергоблоків 
 

НАЕК «Енергоатом», 
Держатомрегулювання 

2008 – 2010**

 
* Згідно з експертними оцінками, вартість заходів Комплексної програми на 2004-2005 роки 
складає близько 30 млн. гривень  
** Для енергоблоків №1 і №2 Рівненської АЕС та для енергоблока №1 Южно-Української 
АЕС 
 
 


