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ЄБРР розглядає можливість надання паралельно з 
Євроатомом (представлений Європейською Комісією) 
фінансування виключно для підвищення безпеки усіх 15 
атомних енергоблоків, що знаходяться в експлуатації в 
Україні, з метою забезпечення їх відповідності міжнародним 
стандартам безпеки та українським вимогам. Нижче 
наведено перелік відповідних енергоблоків: 

 Хмельницька АЕС - №1-2 

 Рівненська АЕС - №1-4 

 Запорізька АЕС - №1-6 

 Південноукраїнська АЕС – №1-3 

Проект передбачає заміну обладнання систем, важливих 
для безпеки, зокрема модернізацію обладнання моніторингу 
і контролю, а також експлуатаційні заходи. Програма 
модернізації створена на основі програми підвищення 
безпеки двох атомних енергоблоків в Україні (№2 на 
Хмельницькій АЕС і №4 на Рівненській АЕС), що була 
успішно реалізована за кредитні кошти ЄБРР та Євроатому. 
Програма була розроблена ДП НАЕК «Енергоатом» з 
урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, а також зауважень 
українських та міжнародних експертів. Європейська Комісія 
надала допомогу українському органу ядерного регулювання 
у проведенні аналізу відповідності очікуваних результатів 
запропонованої програми модернізації міжнародним 
стандартам безпеки. Згідно з умовами кредиту, даний проект 
також дозволить Банку разом з відповідними українськими 
органами забезпечити проведення «стрес-тестів» та 
врахування їх результатів при експлуатації енергоблоків ДП 
НАЕК «Енергоатом». 

Вплив проекту на перехідні процеси Встановлення стандартів корпоративного управління. 
Корпоратизація – ДП НАЕК «Енергоатом» не є 
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в економіці: корпоратизованою компанією, отже існує можливість для 
проведення корпоратизації з наданням підтримки, у тому 
числі аналітичної, в рамках цього проекту. У разі 
необхідності Банк може розглянути надання технічної 
допомоги у визначенні можливостей для інституційного 
розвитку та розвитку системи корпоративного управління ДП 
НАЕК «Енергоатом», а також розробці дорожньої карти 
корпоратизації. 

Передача та поширення навичок. Запровадження найкращої 
практики корпоративного управління та залучення 
зацікавлених сторін на основі Стратегічної екологічної оцінки 
(СЕО). Ця Стратегічна оцінка доповнить Оцінку впливів на 
навколишнє середовище, яку ДП НАЕК «Енергоатом» вже 
виконала для окремих проектів модернізації, і дозволить 
виконати загальну Екологічну оцінку програми модернізації в 
Україні. Це буде однією з найперших СЕО такого типу в 
Україні та першою – в ядерній енергетиці. 

Інституційні аспекти, законодавство, політика, що сприяють 
розвитку ринку: Формування тарифів – реалізація проекту 
має підтримуватися належною тарифною методикою. 
Перегляд існуючої методики може призвести до її 
вдосконалення. Євроінтеграція: Реалізація цього проекту 
стане одним з ключових етапів подальшої інтеграції України 
в ЄС та виконанням однієї з умов співробітництва між ЄС та 
Україною у сфері енергетики (Меморандум про 
взаєморозуміння 2005 р.). Наразі можливості для торгівлі між 
Україною та ЄС є обмеженими через те, що стандарти 
ядерної безпеки в Україні є нижчими, і країни ЄС 
відмовляються отримувати електроенергію з системи, в якій 
експлуатуються ядерні установки з недостатньо високими 
стандартами безпеки. Хоча сьогодні Україна фізично може 
реалізовувати в ЄС лише електроенергію, що виробляється 
тепловими потужностями на заході України, підвищення 
стандартів ядерної безпеки дозволить припинити 
вищезазначене атомне ембарго і забезпечить Україні більшу 
гнучкість у торговельних відносинах з ЄС. Ця стратегія 
узгоджується з нещодавнім приєднанням України до 
Енергетичного співтовариства, що забезпечує взаємну 
відкритість у співпраці українського енергетичного ринку з 
європейським енергоринком. Довгостроковою метою 
євроінтеграції в енергетичній сфері є інтеграція української 
мережі передачі електроенергії в ENTSO-E – спільну 
енергетичну мережу країн Західної Європи. Ядерне 
регулювання: Україна вже досягла дуже значного прогресу у 
створенні регуляторної бази та організацій відповідно до 
вимог Конвенції про ядерну безпеку та інших міжнародних 
угод. Цей проект створить можливості для подальшого 
зміцнення системи ядерного регулювання. 

Клієнт: Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом» - державне підприємство, що знаходиться у 
100% власності України та відноситься до сфери управління 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. 

Фінансування ЄБРР: Кредит ДП НАЕК «Енергоатом» на суму до 300 млн. євро під 
державну гарантію. Передбачається, що Євроатом надасть 
для фінансування Проекту паралельний кредит такого ж 
самого розміру. 

Загальна вартість проекту: 1,45 млрд. євро 

Вплив на навколишнє середовище: Категорія B. Проект передбачає реалізацію заходів з 
підвищення безпеки існуючих українських атомних 
електростанцій (АЕС) без нового будівництва або 
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збільшення потужності. Безпека експлуатації існуючих АЕС є 
одним з пріоритетних питань для Уряду України та 
міжнародних агентств. Уряд України ухвалив продовження 
експлуатації існуючих АЕС і розробив плани майбутнього 
будівництва нових атомних потужностей, у тому числі 
завершення будівництва енергоблоків №3 та №4 на 
Хмельницькій АЕС. Ці інвестиції не входять до 
фінансування, що надається Банком. 

Банк згідно зі своєю Екологічною та соціальною політикою 
проводить передінвестиційне екологічне та соціальне 
обстеження (ПЕСО) Проекту, а також аналіз систем 
корпоративного управління ДП НАЕК «Енергоатом» для того, 
щоб переконатися, що Компанія має належні інституційні 
можливості для виконання Вимог до реалізації проектів 
(ВРП) Банку. Вже отримані результати ПЕСО підтверджують 
наявність у Компанії достатньої інституційної спроможності 
для виконання ВРП Банку. Після проведення ПЕСО з 
Компанією буде узгоджений План екологічних і соціальних 
заходів (ПЕСЗ). Серед інших заходів, цей План буде 
включати у себе створення у Компанії системи управління 
питаннями охорони навколишнього середовища, охорони 
праці і техніки безпеки з сертифікацією за стандартами ISO 
14001, а також виконання Плану залучення зацікавлених 
сторін (ПЗЗС) на всіх об’єктах Проекту. 

В рамках підготовки Проекту, Банк надав ДП НАЕК 
«Енергоатом» кошти технічного співробітництва для 
залучення незалежного консультанта, з метою виконання 
Екологічної оцінки (ЕО) запланованої програми підвищення 
безпеки існуючих українських АЕС відповідно до Протоколу з 
питань стратегічної оцінки впливу на навколишнє 
середовище до Конвенції ЄЕК ООН з оцінки впливу на 
навколишнє середовище в транскордонному контексті. 
Виділення цих коштів технічного співробітництва 
узгоджується з мандатом Банку, який передбачає надання 
українським органам підтримки у реалізації проектів ядерної 
безпеки. 

Результати виконаної ДП НАЕК «Енергоатом» екологічної 
оцінки є частиною передінвестиційного обстеження Банку. 
Ця оцінка направлена на визначення обсягу запропонованих 
необхідних заходів та проведення ефективних і прозорих 
консультацій з громадськістю перед тим, як Банк 
розглядатиме питання фінансування цієї програми. 
Екологічна оцінка ДП НАЕК «Енергоатом» була виконана у 
2011 р. Інформацію про її проведення та проект можна 
отримати на веб-сайті ДП НАЕК «Енергоатом».  

На цьому веб-сайті, зокрема, можна знайти наступні 
документи: 

 План залучення зацікавлених сторін (SEP) 

 Основний звіт про екологічну оцінку 

Це Резюме проекту буде оновлене після завершення 
передінвестиційного обстеження Банку і перед поданням 
Проекту на розгляд Ради директорів. До нього буде додана 
стисла інформація про визначені екологічні та соціальні 
впливи Проекту та узгоджені шляхи їх пом’якшення, а також 
реалізовані заходи з залучення зацікавлених сторін. 

Технічне співробітництво:  Стратегічна екологічна оцінка, у тому числі 
залучення зацікавлених сторін. 

 Консультативна підтримка діяльності Групи 
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реалізації проекту залежно від подальшої оцінки 
фактичних потреб. 

 Консультативна допомога у визначенні витрат та 
відповідності плану реалізації. 

 Консультативна допомога у проведенні 
корпоратизації ДП НАЕК «Енергоатом». 

Можливості для участі у закупівлях: Відвідайте сторінку Закупівлі ЄБРР 
Тел.: +44 20 7338 6794; факс: +44 20 7338 7472 
Email: procurement@ebrd.com 

Загальні питання: Питання щодо проектів ЄБРР, які не стосуються закупівель: 
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Політика публічного інформування 
(ППІ): 

ППІ визначає, яким чином ЄБРР оприлюднює інформацію та 
проводить консультації із зацікавленими сторонами з метою 
покращення обізнаності та розуміння його стратегій, 
принципів та діяльності. 

Текст ППІ можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Орган з розгляду скарг у зв'язку з 
проектами (ОРС): 

ЄБРР створив ОРС для того, щоб забезпечити можливість 
незалежного розгляду скарг однієї чи більше осіб або 
організацій стосовно проектів, які фінансуються Банком і, на 
думку скаржників, вже завдали або можуть завдати шкоду. 

Правила подання скарг та опис відповідних процедур ОРС 
можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf  

Російськомовну версію правил подання скарг та опису 
відповідних процедур ОРС можна знайти за адресою: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Скарги до ОРС можна подавати не пізніше, ніж через 12 
місяців після останньої виплати коштів ЄБРР. Для уточнення 
періоду подання скарг ви можете звернутися до спеціаліста 
ОРС (pcm@ebrd.com) або відповідного Постійного 
Представництва ЄБРР. 
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