
Заплановані заходи безпеки праці на третьому та четвертому блоках 

Хмельницької АЕС. 

Хмельницька АЕС була спроектована чотирьохблочною, а тому вже під 

час пуску першого блоку було підготовлено майданчики з відповідною 

інфраструктурою ще для трьох (зокрема, комплекс гідротехнічних та 

загальностанційних споруд, спецкорпус тощо). 

Хмельницький-3 та хмельницький-4 почали будувати у 1985 році. Але 

вже через п’ять років, у 1990-му, роботи було призупинено через оголошення 

Верховною Радою мораторію на спорудження нових АЕС на території України. 

На той час було освоєно 17% загальної проектної вартості.  

Після скасування мораторію зусилля НАЕК «Енергоатом» було 

зосереджено на добудові двох енергоблоків – другого на Хмельницькій та 

четвертого на Рівненській АЕС. Їх пуск відбувся  у серпні та жовтні 2004 року 

відповідно. Вже у 2005 році  було прийнято розпорядження КМУ «Про 

підготовчі заходи щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, а 

у 2008-му, керуючись затвердженими технічними критеріями, проведено 

міжнародний конкурс з вибору реакторної установки для будівництва 

хмельницького-3 та хмельницького-4. Переможцем конкурсу стала російська 

компанія «Атомстройэкспорт», яка запропонувала реакторну установку типу 

ВВЕР-1000 проект В-392. 

Головним питанням стало забезпечення максимально можливого рівня 

ядерної та радіаційної безпеки запланованого реактора.  

Загальною метою ядерної безпеки є забезпечення радіаційної безпеки та 

захисту персоналу, населення і навколишнього середовища від радіаційного 

впливу шляхом використання на АЕС ефективних технічних та організаційних 

захисних заходів. 

Ядерна безпека реакторної установки типу ВВЕР-1000 проект В-392 

повинна забезпечуєватися системою технологічних і організаційних засобів за 

рахунок: 

 - використання властивостей внутрішньої самозащіщенності реакторної 

установки; 



 - використання концепції глибокоешелонованого захисту; 

 - використання систем безпеки, спроектованих з використанням принципу 

одиничної відмови, різноманітності, резервування і фізичного розділення; 

 - використання апробованої інженерно-технічної практики; 

 - дотримання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а 

також дотримання вимог викладених у проекті АЕС; 

 - дотримання і вдосконалення культури безпеки; 

 - використання системи управління якістю на всіх етапах життєвого циклу 

ядерної енергетичної установки; 

 - забезпечення відповідної кваліфікації персоналу; 

 - обліку досвіду експлуатації; 

 - наявності необхідної експлуатаційної документації. 

Базовою метою безпеки АЕС є захист персоналу, населення і 

навколишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного 

впливу при введенні в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації АЕС. 

У проекті АЕС з РУ В-392 модифікація Б реалізується концепція 

глибокоешелонованого захисту, заснована на застосуванні системи послідовних 

фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин в 

навколишнє середовище і системи технічних та організаційних заходів щодо 

захисту бар'єрів і збереження їх ефективності, що спирається на рівні захисту. 

Система фізичних бар'єрів АЕС включає в себе наступні елементи: 

 паливну матрицю; 

 оболонки твелів; 

 кордон контуру теплоносія реакторної установки; 

 герметичне огородження реакторної установки; 

 біологічний захист. 

У ВВЕР-1000 проект В-392 модифікація Б реалізуються наступні 

принципи безпеки: 

 - наявність спеціальних систем безпеки, побудованих на принципі створення 

паралельних каналів, що виконують однакову функцію; 

 - високі технічні характеристики системи локалізації зі створенням проміжних 



контурів та інших рішень для виключення виходу радіоактивності в 

навколишнє середовище, глибокої очищенням вентиляційних викидів, високим 

ступенем герметичності захисної оболонки; 

 - висока ступінь контролю та автоматизації технологічних процесів, 

включаючи забезпеченість подолання аварійних ситуацій в найбільш 

відповідальний (перший) етап 

аварії без участі персоналу; 

 - забезпечення безпеки при зовнішніх впливах, характерних для розглянутої 

площадки, включаючи природні та техногенні впливи; 

 - забезпечення безпеки при широкому спектрі вихідних подій з урахуванням 

можливих помилок персоналу та додаткових впливів; 

 - застосування консервативного підходу при виборі технічних рішень, що 

впливають на безпеку; 

Це удосконалена реакторна установка 3-го покоління, обладнана 

багаторівневою системою безпеки:  концепція проекту передбачає дублювання 

пасивними системами функцій безпеки, які виконують активні системи. Проект 

В-392, що має принципово вищий рівень безпеки, повністю відповідає світовим 

вимогам та нормам. У конструкції даної реакторної установки використано нові 

рішення для збільшення проектного терміну служби корпусу реактора до 60 

років. Модифікація проекту реакторної установки В-392 вже реалізується на 

індійській АЕС «Куданкулам». 
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