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Автори 

Майкл Шнайдер є незалежним міжнародним консультантом з питань енергетики і ядерної політики 
з офісом в Парижі. Він заснував Агентство енергетичної інформації «WISE-Париж» у 1983 році і керував 
ним до 2003 року. З 1997 року він надавав інформаційні і консультаційні послуги Міністру енергетики 
Болгарії, Міністерствам охорони навколишнього середовища Франції і Німеччини, Міжнародному 
агентству з атомної енергії, «Ґрінпіс», організації Міжнародних лікарів за попередження атомної війни, 
Всесвітньому фонду природи, Комісії Європейського Союзу, Групі з оцінювання науково-технічного 
вибору Європейського Парламенту і її Генеральному директорату з досліджень, Оксфордській 
дослідницькій групі і Французькому інституту захисту від радіації і ядерної безпеки. З 2004 він керує 
серією лекцій «Екологічні та енергетичні стратегії» для Програми «Міжнародні магістри наук 
в проектному менеджменті для екологічної і енергетичної інженерії» у Французькій «Ecole des Mines» 
в м. Нант. У 1997 році разом з японцем Джінзабуро Такаґі він одержав премію «За гідний спосіб життя», 
яка також відома як «альтернативна Нобелівська премія». 
 
Ентоні Фроґґатт працює незалежним консультантом з питань європейської енергетики в Лондоні.  
З 1997 року Ентоні працює позаштатним дослідником і письменником з проблем енергетики і ядерної 
політики в ЄС і сусідніх державах. Він докладно працював над енергетичними проблемами ЄС 
для європейських урядів, екологічних неурядових організацій, комерційних структур і ЗМІ. Він давав 
свідчення на запити і слухання в Парламентах Австрії, Німеччини і ЄС. Він за сумісництвом є старшим 
науковим співробітником в Королівському інституті міжнародних відносин – Чатем-Хаус в Лондоні. 
Він інтенсивно співпрацює з екологічними групами по Європі, особливо з енергетичних ринків і політики, 
і допоміг організувати мережу з енергоефективності. Він є звиклим промовцем на конференціях і 
лектором в університетах і навчальних програмах по регіону. 
До початку позаштатної роботи Ентоні дев’ять років працював в якості активіста антиядерного руху 
і координатора «Ґрінпіс-Інтернешнл». 
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Вступ і загальний огляд 
 
П’ятдесят три роки тому, у вересні 1954 року, голова Комісії США з атомної енергії заявив, що атомна 
енергія стане «надто дешевою для обліку»: Вартість виробництва електроенергії атомними 
електростанціями буде настільки низькою, що інвестиції в лічильники електроенергії не будуть 
виправданими. За збігом, пророцтво США відбулося протягом трьох місяців після оголошення 
приєднання першої у світі АЕС до енергосистеми в… Радянському Союзі. У червні 2004 року міжнародна 
ядерна промисловість відсвяткувала річницю приєднання до електромережі на об’єкті першого в світі 
енергетичного реактора в м. Обнінськ, Росія, з конференцією під назвою «50 років атомній енергетиці – 
Наступні 50 років». Цей звіт має на меті надати міцне підґрунтя для аналізу перспектив атомної 
енергетики. 
П'ятнадцять років тому Інститут глобального моніторингу в Вашингтоні, «WISE-Париж» і «Ґрінпіс-
Інтернешнл» опублікували «Звіт зі стану світової ядерної промисловості за 1992 рік», його в подальшому 
було актуалізовано в 2004 році двома з перших авторів. У цій публікації надано повністю оновлену і дещо 
видозмінену версію звіту від 2004 року. 
У «Звіті зі стану світової ядерної промисловості за 1992 рік» було зроблено висновок: 

«Ядерна енергетика витісняється зі світового енергетичного ринку (…). Багато АЕС, що наразі 
перебувають у стадії добудови, наближаються до свого вводу в експлуатацію, так що в наступні 
декілька років всесвітнє поширення ядерної енергетики впаде до мінімуму. Зараз видається, що 
в 2000 році світ матиме щонайбільше 360000 мегават ядерного потенціалу, що лише на 10% 
перевищує теперішній показник. Це відрізняється від прогнозу у 4 450 000 мегават на 2000 рік, 
зробленого Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) в 1974 році». 

Насправді ж, сумарна встановлена потужність 436 блоків, що працювали в світі в 2000 році, становила 
менше 352 000 МВт або 352 ГВт.1 Аналіз у Звіті за 1992 рік виявився вірним. Наприкінці 2007 року у світі 
працюють 439 блоків – тобто на один менше, ніж під час випуску редакції Звіту зі стану світової ядерної 
промисловості за 2004 рік, і на 5 блоків менше, ніж в історичний максимум в 2002 році – що склав 
371,7 ГВт потужності. 
 
Графік 1 

 
 
© Майкл Шнайдер Консалтинг                         Джерело: МАГАТЕ, PRIS, 20072, MSC 
 
Установлена потужність зросла швидше за кількість працюючих реакторів, оскільки енергоблоки, які 
закривають, зазвичай менші за нові енергоблоки, що вводяться в експлуатацію, і через підвищення 

                                                      
1 1 ГВт = 1000 МВт = приблизно 1 великий ядерний реактор 
2 Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Інформаційна система енергетичного реактора (PRIS), 
див. http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html 



 
Майкл Шнайдер з Ентоні Фроґґаттом          Звіт про стан світової ядерної промисловості за 2007 рік  5 

потужності на багатьох існуючих АЕС. За даними Світової атомної асоціації (World Nuclear Association – 
WNA), у США Комісія з ядерної регламентації (Nuclear Regulatory Commission – NRC) затвердила 
110 збільшень потужності від 1977 року, декілька з яких є «розширеними збільшеннями потужності» 
до 20%. У результаті лише в США до обсягів виробництва атомної енергії було додано додаткові 4,7 ГВт.3 
Ідентична тенденція щодо збільшень потужності і продовження строку служби існуючих реакторів 
спостерігається в Європі. Проте за відсутності значних обсягів будівництва нових потужностей, середній 
вік АЕС, що працюють у світі, стійко зростає і тепер становить 23 роки, що на два роки перевищує цифру, 
зазначену в Звіті про стан від 2004 року (див. Графік 2). 
 
Графік 2 

 
 

© Майкл Шнайдер Консалтинг                                 Source: МАГАТЕ, PRIS, 2007, MSC 
 
Загалом було остаточно зупинено 117 реакторів, середній вік яких становив 22 роки, що на один рік 
перевищує цифру, яка фігурувала в 2004 році (див. Графік 3). Від моменту публікації Звіту про стан 
за 2004 рік, було зупинено десять реакторів – вісім у 2006 році – і дев’ять було введено в експлуатацію. 
 
Графік 3 

 
 

© Майкл Шнайдер Консалтинг                                 Source: МАГАТЕ, PRIS, 2007, MSC 

                                                      
3 http://www.world-nuclear.org/info/Copy%20of%20inf17.html 
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Встановлена потужність світового парку між 2000 і 2004 роками щорічно зростала                на 3 ГВт, 
здебільшого завдяки збільшенню потужності, і                       на 2 ГВт на рік між 2004 і 2007 роками.   Цей 
показник слід порівняти зі світовим чистим приростом у всьому виробництві електроенергії, який становить 
приблизно 135 ГВт на рік4. Лише у вітровій енергетиці між 2004 і 2006 роками був зафіксований 
середньорічний приріст у розмірі 13,3 ГВт, що більш ніж у 6,5 разів перевищує приріст у атомній енергетиці. 
Це залишає атомній енергетиці світову частку у щорічному прирості, що ледь сягає 1,5%. 
 
Дещо збільшеного виробництва в атомній енергетиці не буде достатньо, принаймні протягом короткого і 
середнього періоду, для збереження її поточної 16% частки у світовому виробництві комерційної 
електроенергії і 6% частки у комерційній первинній електроенергії – що є меншою за частку виробництва 
лише однієї гідроенергетики – або близько 2-3% кінцевого енергоспоживання.5 
 
Використання атомної енергетики обмежується невеликою кількістю країн в світі. Лише 31 країна, або 
16% з 191 держави-члена ООН, експлуатують АЕС (див. Графік 4). Велика шістка – США, Франція, 
Японія, Німеччина, Росія і Південна Корея – половина з яких є ядерними державами, виробляють майже 
три четвертих атомної електроенергії в світі. Половина ядерних країн світу розташована в Центральній і 
Західній Європі і відповідає за понад третину світового виробництва атомної електроенергії. Історичного 
максимуму, який становив 294 реактори, що працювали в Західній Європі і Північній Америці, було 
досягнуто вже у 1989 році. Фактично, спад у ядерній промисловості, непомічений громадськістю, 
розпочався багато років тому. 
 
Графік 4 

 
 
          © WISE- Париж / Майкл Шнайдер Консалтинг                                                  Джерело: МАГАТЕ, PRIS, 2007 
 
Міжнародна ядерна промисловість продовжує прогнозувати позитивне майбутнє. «Збіг зростаючого 
енергоспоживання, занепокоєння щодо зміни клімату і залежності від зарубіжних поставок викопного 
палива призводить до зміцнення атомної енергетики. Як підвищення цін на газ, так і обмеження 
на використання вугілля, пов’язані з викидами парникових газів, призвели до того, що атомну енергетику 

                                                      
4 Це середньорічний чистий приріст між 2003 і 2010 роками за оцінками Міжнародного енергетичного 
агентства ОЕСР, які було викладено в його «Перспективах міжнародної енергетики від 2006 року». 
5 Кінцева електроенергія – це обсяг електроенергії, який доступний споживачеві, що становить витрати 
первинної енергії мінус втрати при трансформації/розподілі. У випадку електроенергії, зазвичай близько трьох-
четвертих і щонайменше близько половини первинної енергії втрачається на шляху до споживача. 
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знову було включено в порядок денний для запланованого нового виробництва електроенергії як в Європі, 
так і в Північній Америці», – каже Світова атомна асоціація.6  
 
В своїх намаганнях проголосити «відродження» ядерна промисловість не лишається на самоті. Протягом 
останніх трьох років декілька міжнародних оцінок можливого майбутнього атомної енергетики в світі 
було адаптовано до більш оптимістичних перспектив на період до 2030 року. «Перспективи світової 
енергетики від 2007 року»7 Міжнародного енергетичного агентства ОЕСР представляє «варіант розвитку 
подій, що розглядається», «варіант розвитку подій за альтернативної політики» і «випадок стабілізації 
450», що включають відповідно 415 ГВт, 525 ГВт і 833 ГВт атомної потужності. Виробництво 
електроенергії атомними електростанціями за високого варіанту розвитку подій зросло б більше, 
ніж удвічі, з поточних рівнів і досягло б 6560 мільярдів кіловат-годин у 2030 році. За варіантом, що 
розглядається, частка атомної енергетики в світовому постачанні первинної електроенергії від мережі 
загального користування знизилася б з 6% до 5% у 2030 році. 
У виданні «Перспективи світової енергетики» від 2006 року було зауважено, що «атомна енергетика стане 
важливішою лише в тому випадку, якщо уряди країн, де атомна енергетика є прийнятною, відіграватимуть 
сильнішу роль у забезпеченні приватних інвестицій, особливо на лібералізованих ринках» і «якщо 
занепокоєння щодо безпеки АЕС, утилізації ядерних відходів і ризику проліферації можна вирішити 
на задоволення громадськості».8 
У нещодавньому звіті, підготовленому Міжакадемічною радою (InterAcademy Council) – дослідницькою 
колегією, що об’єднує національні академії наук –,  було аналогічно зазначено: «Будучи низько 
вуглецевим ресурсом, атомна енергетика може продовжувати робити суттєвий внесок до енергетичного 
портфелю світу в майбутньому, проте лише за умови вирішення головних проблем, пов’язаних 
з капітальними витратами, безпекою і розповсюдженням засобів озброєної боротьби», та було зроблено 
висновок, що… «не виникає жодного певного висновку щодо майбутньої ролі атомної енергетики, 
за виключенням того, що глобальне відродження комерційної атомної енергетики навряд утілиться 
в життя протягом наступних декількох десятиліть без суттєвої підтримки від урядів».9 
Міністерство енергетики США у своєму останньому випуску «International Energy Outlook» 
(«Перспективи міжнародної енергетики» – IEO) прогнозує 438 ГВт атомної електроенергії до 2030 року, 
«на відміну від прогнозування спаду в виробництві атомної енергії в минулих виданнях IEO».10 
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом останніх років вже декілька разів 
переглядало свої прогнози і очікує 447 ГВт за «низького» варіанта розвитку подій і 679 ГВт за «високого» 
варіанта розвитку подій до 2030.11 Секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РКЗК ООН) 
опублікував «довідкову публікацію» по інвестиціям, що відносяться до «розвитку ефективного і 
відповідного міжнародного реагування на зміну клімату», яка представила «сценарій, що розглядається» і 
«сценарій пом’якшення наслідків» із 546 ГВт і 729 ГВт АЕС відповідно до 2030 року.12  
 
Згадані вище сценарії «прогнозують» встановлену потужність АЕС до 2030 року у межах від 415 ГВт 
до 833 ГВт, відповідно зростання як мінімум від 13% до 125% відносно поточної встановленої потужності, 
що становить 371 ГВт. Насправді, навіть нижчий показник являє собою значну проблему, якщо 
враховувати поточний віковий склад працюючих АЕС. Жоден зі сценаріїв не забезпечує відповідного 
аналізу необхідних і дуже значних зростань в освіті, пов’язаній з атомною енергетикою, у розвитку 
робочої сили, виробничій потужності і змінах громадської думки. 
 
На найближче майбутнє регіон будівництва нових АЕС залишається здебільшого обмеженим Азією. З 34 
енергоблоків, зазначених МАГАТЕ як такі, що перебувають в стадії будівництва в 13 країнах (станом 
на 31 грудня 2007 року) – на вісім більше, ніж на кінець 2004 року, проте приблизно на 20 менше, 

                                                      
6 http://www.world-nuclear.org/info/inf104.html  
7 ОЕСР-МЕА, «Перспективи світової енергетики 2007», 7 листопада 2007 року 
8 ОЕСР-МЕА, «Погляд на світову енергетику 2006», 7 листопада 2006 року 
9 Міжакадемічна рада, «Освітлюючи шлях», жовтень 2007 року 
10 Міністерство енергетики США, Управління з енергетичної інформації, «International Energy Outlook 2006», 
червень 2006 року, див. www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/index.html  
11 МАГАТЕ, Прес-реліз, 23 жовтня 2007 року, http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2007/prn200719.html  
12 РКЗК ООН, «Аналіз існуючого і запланованого інвестування і фінансових потоків, що відносяться 
до розвитку ефективного і відповідного міжнародного реагування на зміну клімату», 2007 
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/background_paper.pdf  
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ніж наприкінці 1990-их – всі, за виключенням п’ятьох, розташовані в Азії або Східній Європі. Дванадцять 
з цих енергоблоків формально перебувають в стадії будівництва вже 20 років і більше. Наразі найдовший 
період будівництва був досягнутий реактором американської АЕС «Воттс Бар-2» («Watts Bar-2»), 
будівництво якого, яке спершу розпочалося в 1972 році, було щойно відновлено, та іранським проектом 
АЕС «Бушер-1» («Busheer-1»), який розпочався в травні 1975 року і продовжує накопичувати затримки. 
Проект російського брідерного реактора БН-800, який було розпочато в 1985 році, і АЕС «Воттс Бар-2» 
(«Watts Bar-2») знову було включено в поточну офіційну статистику. (Див. Додаток-1 щоб дізнатися 
докладніше про реактори, що перебувають в стадії будівництва). 
 
Графік 5 
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Для того, щоби оцінити стан світової ядерної промисловості, доцільно оцінити кількість енергоблоків, які 
необхідно буде замінити протягом найближчих десятиліть лише для збереження поточної кількості 
працюючих АЕС. Ми розглянули середній строк служби в розмірі 40 років на реактор, за виключенням 
залишкових 17 німецьких АЕС, які, за законодавством Німеччини, буде зупинено після середнього строку 
експлуатації, що становить приблизно 32 роки. Беручи до уваги те, що середній вік закритих у цей час 
реакторів становить 22 роки, очікування 40-річного строку служби може видаватися оптимістичним, але 
водночас він видається можливим, враховуючи прогрес, якого було досягнуто на поточному поколінні 
АЕС у порівнянні з минулими. 
 
На Графіку 6 показано результати. Підрахунок включає 24 реактори з офіційною датою запуску 
34 енергоблоків, що зареєстровані МАГАТЕ як такі, що перебувають в стадії будівництва на кінець 
2007 року, всі крім одної з яких будуть в експлуатації до 2015 року. Загалом 93 енергоблоки досягнуть віку 
40 років між січнем 2008 року і 2015 року або заплановано їхню зупинку з інших причин. Іншими словами, 
окрім 23 енергоблоків, що перебувають в стадії будівництва з опублікованими датами пуску в експлуатацію 
в той період часу, 70 енергоблоків або близько 40000 МВт (40 ГВт) повинні будуть приєднатися до мережі 
до 2015 року, щоби зберегти теперішній рівень оснащення. Навіть враховуючи 10 енергоблоків, що є 
офіційно в стадії будівництва без запланованої дати пуску в експлуатацію, 60 ректорів усе ще необхідно 
запланувати, побудувати і запустити протягом наступних восьми років для збереження поточної кількості 
робочих енергоблоків. Це видається практично неможливим, враховуючи довгі строки розробки проектів 
у сфері атомної енергетики. Окрім того, у наступне десятиріччя – аж до 2025 року – для збереження статус-
кво загалом буде необхідно 192 нових енергоблоки або більше 168000 МВт (168 ГВт). 
 
За тою ж логікою, між 2007 і 2030 роками загалом необхідно буде замінити 339 реакторів для збереження 
тої ж кількості АЕС, що працюють сьогодні. МАГАТЕ, у своєму низькому сценарії, розглянуло закриття 
145 енергоблоків і будівництво 178 нових енергоблоків до 2030 року. 13 Це може вимагати продовження 
терміну служби 193 енергоблоків поза 40 років. 
 
Події в Азії і, зокрема, в Китаї суттєво не змінять глобальної картини. У газеті «Чайна Дейлі» («China 
Daily») нещодавно було заявлено: «Китай за останні роки прискорив розвиток атомної енергетики з метою 
збільшити своє виробництво атомної енергії з близько 9000 МВт [9 ГВт] у 2007 році до 40000 МВт 
[40 ГВт] до 2020 року, згідно із планом Китаю щодо довгострокового розвитку для ядерної енергетики».14 
Середній час будівництва 10 працюючих енергоблоків становив 6,3 років. Навіть у разі подальших 
значних покращень у строках будівництва, для того, щоби працювати до 2020 року, будівництво всіх 
енергоблоків повинно розпочатися не пізніше 2015 року. Лише близько 10% додаткових 31 ГВт на даний 
час перебувають в стадії будівництва, причому п’ять енергоблоків загальною потужністю 3,2 ГВт було 
запущено за останні три роки. Періодичність будівництва повинна зрости більш ніж втричі для того, щоб 
досягнути цієї амбітної мети. Перспектива, що видається надто малоймовірною15, хоча й не зовсім 
неможливою. Проте навіть таке незвичайне підприємство, що стосується капіталовкладень, технічних і 
організаційних проблем, може замінити лише 10% від кількості енергоблоків, які досягають віку сорока 
по всьому світі протягом часового інтервалу, що розглядається. 
  
В аналізі, проведеному «Кістоун Сентер» («Keystone Center») на замовлення атомників, було відзначено, що 
будівництво потужностей у 700 ГВт атомної енергії «вимагатиме від промисловості негайного повернення 
до найбільш швидкого періоду росту, пережитого в минулому (1981-1990 роки), і підтримування такого 
темпу зростання протягом 50 років».16 Світова атомна асоціація «WNA», що представляє промисловість, є 
особливо оптимістичною, оскільки вона заявляє: «Варто відзначити те, що у 1980-их було введено 
в експлуатацію 218 атомних реакторів, в середньому по одному кожні 17 днів. (…) Так що неважко уявити 

                                                      
13 Алан МакДональд, Г.Г. Роґнер, «Атомна енергетика: гарантування енергобезпеки і енергопостачання», 
доклад представлено на Щорічному симпозіумі WNA 5 вересня 2007 року. У докладі йдеться про інший 
«високий сценарій» із 692 МВт, ніж у прес-релізі, що було видано місяць потому (у зазнач. докладі). Він 
припускає закриття 82 енергоблоків і будівництво 357 нових реакторів. 
14 http://www.chinadaily.com.cn/china/2007-10/16/content_6177053.htm  
15 Певна кількість енергоблоків, що зараз перебувають в стадії планування, мають такі конструкції, які ще 
ніколи ніде не будувалися. 
16 Бредфорд, із співавторами «Спільне дослідження фактичної ситуації сфері атомної енергетики», «Кістоун 
Сентер», червень 2007 року 
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введення в експлуатацію ідентичної кількості через десятиліття, приблизно після 2015 року. Проте при тому, 
що Китай і Індія активно розвивають свою атомну енергетику і світове споживання електроенергії 
в 2015 році більш ніж вдвічі перевищить рівень 1980 року, реалістична оцінка того, що є можливим, може 
дорівнювати одному енергоблоку потужністю 1000 МВт в цілому світі кожні 5 днів».17 
 
Автори цього звіту залишаються переконаними, що, навпаки, кількість АЕС, що працюють в світі, 
швидше за все, знизиться протягом наступних двох десятиріч, причому доволі різке зменшення очікується 
після 2020 року. Багато аналітиків вважає, що основні історичні проблеми атомної енергетики не було 
подолано і вони продовжуватимуть становити суттєву перешкоду у конкуренції світового ринку. Окрім 
того, виникли нові труднощі. 
 
Директор американської консалтингової компанії «Енерджі Індастрі Енелисиз» («Energy Industry 
Analysis») Кен Сільверстайн заявляє:  

«У результаті відміни державного регулювання ринку електроенергії та інших 
невизначеностей на ринку і в політиці, жодна компанія з виробництва атомної енергії не може 
дозволити собі взяти фінансовий ризик будівництва нових АЕС. У доповіді, опублікованій 
«Standard & Poor's», визначено перешкоди. Фінансові втрати на затримки у будівництві, 
наприклад, можуть додати незліченні суми до будь-якого майбутнього проекту. Це, як 
йдеться у доповіді, також може збільшити загрози для будь-якого кредитора. Для залучення 
нового капіталу, майбутнім забудовникам доведеться продемонструвати, що ризиків більше 
не існує, або що енергетичне законодавство може ефективно їх послабити. Аналітик «Standard 
& Poor’s» і автор докладу Пітер Ріґбі каже: «Спадщина цієї промисловості у вигляді 
зростання витрат, технологічних проблем, обтяжуючого політичного і регулятивного 
недогляду та новіших ризиків, викликаних конкуренцією і занепокоєнням щодо тероризму, 
може зберігати кредитний ризик надто високим навіть для його подолання (федеральним 
законодавством, що надає кредитні гарантії)”.18 

 
У 2005 році США прийняли законодавство для стимулювання інвестицій у нові АЕС. Заходи включають 
податкову пільгу на виробництво електроенергії, забезпечення позики в розмірі до 80% на перші 6 ГВт, 
додаткову підтримку у разі значних затримок у будівництві для максимум шістьох реакторів і 
продовження обмеженої відповідальності (Закон Прайса Андерсона) до 2025 року. 
 
Процедуру ліцензування було спрощено для уникнення затяжних процесів минулого. Заснована Ральфом 
Нейдером зацікавлена група громадськості «Паблік Сітізен» («Public Citizen») вбачає в нових умовах 
ліцензування не лише велику субсидію для промисловості, але й серйозну перешкоду демократичному процесу 
прийняття рішень. «Об’єднана ліцензія на будівництво і експлуатацію (Combined Construction and Operating 
License або COL) є частиною нового «удосконаленого» процесу, призначеного для заохочення будівництва нових 
АЕС шляхом інтенсивного субсидіювання їхніх власників і позбавлення громадськості можливості підняти 
важливі питання безпеки. Об’єднуючи те, що перед цим було двома кроками – будівництво і експлуатацію – для 
громадськості не залишається жодної можливості поставити питання про проблеми з фактичним процесом 
будівництва після його початку. До того часу, як лопата торкнеться землі, запуск реактор вже буде схвалено».19 
Компанія «Moody’s», що надає послуги на фондовому ринку, очікує великих судових прецедентів: «Ми 
вважаємо, що буде подано перший позов по COL, що може створити затяжні затримки для решти сектора».20 
Газета «Файненшел Таймс» одержала конфіденційні документи, що підтверджують ідентичну ситуацію 
в Великобританії: «Очікується, що нові юридичні проблеми перешкоджатимуть планам щодо будівництва нових 
АЕС в Великобританії».21 Голова Комісії з ядерної регламентації Дейл Кляйн заявив, що потенційно необхідні 
розширення енергосистеми можуть призвести до подальших затримок, і зазначив, що він був здивований 
дізнатися, що «вибір місця, одержання дозволу і будівництво лінії передачі для нової АЕС може зайняти стільки 
ж часу, як і вибір місця для, одержання ліцензії і будівництво самої АЕС».22 

                                                      
17 http://www.world-nuclear.org/info/Copy%20of%20inf17.html  
18 «UtiliPoint International», 21 червня 2004 року 
19 http://www.citizen.org/cmep/energy_enviro_nuclear/newnukes/articles.cfm?ID=14159  
20 «Moody’s Corporate Finance», «Нове ядерне покоління в США: утримування від вибору проти вирішення 
неминучої необхідності», «Спеціальний коментар», жовтень 2007 року 
21 «Файненшел Таймс», 24 жовтня 2007 року. 
22 там само 
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Скептицизм міжнародних фінансових організацій і аналітиків 
У новому аналізі «Standard and Poor’s» наголошує, що ліцензія на будівництво не дорівнює будівництву.  

«Навіть за наявності Об’єднаної ліцензії на будівництво і експлуатацію (COL) жодне енергетична 
компанія не візьметься за проект, що є настільки великим і ризикованим як нова АЕС, без гарантії 
відшкодування витрат. У аналізі рейтингу запозичень «Standard & Poor's» не очікує повного і 
безперешкодного відшкодування усіх запитаних витрат. Натомість ми сподіваємося 
на нормативно-правову базу, яка передбачає справедливу можливість відшкодування розумно 
зазнаних витрат, навіть шляхом зміни регулятивних комісій. Без такої бази фінансовий стан 
генеруючої компанії може швидко погіршитися. (…) Договори підряду на будівництво є ще 
однією проблемою. У минулому, договори на інжиніринг, закупівлі і будівництво було неважко 
забезпечити. Проте при зростаючих цінах на сировину, зменшенні кількості досвідченої робочої 
сили в сфері атомної енергетики, і високий попит на капітальне будівництво в цілому світі, витрати 
на будівництво стрімко зростають. Конструктори і інженери усе ще розробляють кошториси 
для нових АЕС. Усе це може мати значний вплив на  підприємства галузі, оскільки вони можуть 
не змогти знайти договори EPC [Engineering, Procurement and Construction – проектування, 
матеріально-технічне забезпечення і будівництво] і можуть бути вимушені шукати інші способи, 
щоби убезпечити себе від ризику не завершення будівництва і перевитрат коштів.”23 
 

В «Спеціальному коментарі» («Special Comment») від жовтня 2007 року, компанія «Moody’s», що надає 
послуги на фондовому ринку, представила вражаючий аналіз ядерного сектору США:  

««Moody’s» не вважає, що сектор введе в експлуатацію більше, ніж одну-дві нових АЕС 
до 2015 року, дати, на яку посилається більшість компаній, які зараз роблять акцент на своїх 
ядерних амбіціях. Складність, пов’язану з дозвільним процесом, а також ризики виконання, 
пов’язані з будівельними проектами такого характеру, не слід недооцінювати.  (…)  
«Moody’s» вважає, що багато теперішніх очікувань щодо нового ядерного покоління є надто 
амбіційними. Насправді строки, пов’язані з початком будівництва і виводом наступного атомного 
енергоблоку на ринок, можуть припасти набагато пізніше 2015 року, а витрати, пов’язані 
з будівництвом об'єктів наступних поколінь, можуть бути значно вищими за приблизні оцінки 
у 3500 доларів США/кВт, на які посилається багато учасників промисловості».24 
 

Низька оцінка «Moody’s» ядерного потенціалу в США становить 5000 доларів США/кВт, а висока – 
6000 доларів США/кВт. 
Насправді, відраза ринку міжнародного фінансування до атомної енергетики не є новою. За виключенням 
позики, наданій Італії 1959 року, Світовий банк, наприклад, ніколи не фінансував АЕС, і немає жодних 
ознак, що він може змінити свій аналіз фінансового ризику. Але навіть в Азії, де багато ядерних оптимістів 
бачать елементарне сподівання на відродження атомної енергетики, Азіатський банк розвитку не фінансує 
ядерні проекти. Банк визначив чітку політику з цього питання у 1994 році і підтвердив її в 2000 році: 

«Використання атомної енергетики, що триває в розвинутих країнах і країнах, що 
розвиваються, та її подальше поширення вимагають не лише твердих гарантій, що технічні та 
інституціональні заходи будуть ефективними в захисті здоров’я та безпеки громадськості, але 
й стійкої громадської довіри і широкої політичної підтримки. Технічна складність технології 
атомної енергетики є перешкодою для розуміння громадськості, що ускладнює оцінку 
членами громадськості питань безпеки для самих себе. Банк дуже добре усвідомлює це 
підґрунтя і не бере участі у фінансуванні проектів з виробництва атомної енергії у країнах-
членах ЄС, що розвиваються, через низку занепокоєнь. Ці занепокоєння включають 
проблеми, пов’язані з перенесенням атомної технології, обмеженнями технічно-матеріального 
забезпечення, ризиками розповсюдження ядерної зброї, запасами палива і обмеженнями 
матеріально-технічного забезпечення, а також екологічними аспектами і аспектами безпеки. 
Банк залишатиме свою політику неучасті в фінансуванні виробництва атомної енергії».25 

                                                      
23 Свамі Венкатараман, «Які технології виробництва електроенергії захоплять лідерство у відповідь 
на обмеження викидів вуглецю?», «Standard & Poor’s», 11 травня 2007 року 
24 «Moody’s Corporate Finance», у зазначеній роботі 
25 Ініціативи політики банку для енергетичного сектора, лютий 1994 року, Азіатський банк розвитку, стор. 10, 
стаття 25. 
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В минулому Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) фінансував проекти АЕС і установок ядерного 
паливного циклу, вартість яких склала понад 6 мільярдів євро. Проте з середини 1980-их не було надано 
жодної позики через зниження темпів розміщення замовлень на атомну енергію в ЄС.  Однак в червні 
2007 року Банк опублікував новий позиційний документ – «Чисту енергію Європі» і щодо атомної 
енергетики він зауважив, що «фінансування ЕІБ може вимагатися для інвестицій в нову генеруючи 
потужність, у ядерний паливний цикл і в дослідницьку діяльність». У липні 2007 року Банк надав позику 
в розмірі 200 мільйонів євро на установки по збагаченню URENCO в Великобританії і Нідерландах26. 
Проте не було повідомлено про жодні заявки на отримання позики або посилань на нові АЕС. 
 

Нестача студентів, робочої сили і виробничих потужностей 
«Єдиним найважливішим фактором у забезпеченні якості у будівництві АЕС є 
попередній досвід у сфері атомної енергетики (тобто досвід ліцензіату 
у будівництві попередніх АЕС, персонал, який навчився їх будувати, досвідчені 
архітектори-інженери, досвідчені конструктори і досвідчені інспектори Комісії 
з ядерної регламентації)». 

Комісія з ядерної регламентації США, NUREG-105527 
 
Обсяги інвестицій і будівництва 1980-их років неможливо просто повторити через тридцять років.28 
Ядерна промисловість і підприємства галузі зіштовхуються з проблемами у промисловому середовищі, що 
радикально змінилося. Сьогодні сектору доводиться мати справу з утилізацією відходів і витратами 
на зняття з експлуатації, які набагато переважують оцінки минулого, він має конкурувати як із значно 
модернізованими газовим і вугільним секторами, так і з новими конкурентами у секторі нових і 
відновлювальних джерел енергії.29 Зокрема йому доводиться стикатися з проблемами швидкої втрати 
компетенції і нестачі виробничої інфраструктури. 
 
Основні доповідачі на Щорічному засіданні Американського ядерного товариства, яке відбулося 2007 року, 
відзначили, що «відродження атомної енергетики далеко не певна річ».30 Старший віце-президент 
«Електрично-світлової компанії Флориди» («Florida Power & Light Company») і головний атомний 
посадовець Арт Столл (Art Stall) сказав на відкритті пленарного засідання, що ейфорію, яка оточувала 
відродження атомної енергетики, було стримано реаліями проблем, які задіяні в будівництво нових АЕС. 
«Столл сказав, що однією із найбільших труднощів є пошук кваліфікованих людей, включаючи 
будівельників, технічних спеціалістів, інженерів і науковців для підтримки будівництва і експлуатації. Він 
відзначив, що 40% теперішніх працівників на АЕС протягом наступних п’яти років можуть піти на пенсію.31 
Більш того, він сказав, що лише 8% теперішньої робочої сили АЕС є молодшими за 32 роки. У той час, як 
кількість випускників технічних і конструкторських коледжів зростає, Столл сказав, що за цих випускників 
змагаються інші галузі промисловості, і ядерній промисловості необхідно стати винахідливою, якщо вона 
збирається переманити цих випускників для того, щоб вони пішли в атомну енергетику і залишалися 

                                                      
26 ЄІБ і фінансування атомної енергетики, липень 2007 року,  Європейський інвестиційний банк 
http://www.eib.org/about/publications/eib-and-financing-of-nuclear-energy.htm  
27 Комісія з ядерної регламентації США, «Покращення якості і забезпечення якості у конструюванні і 
будівництві АЕС», NUREG-1055, травень 1984 року 
28 Окрім того, що повторення історії відмінених проектів, збанкрутілих підприємств і перевитрат коштів, 
особливо в США, чи ледь може бути метою для теперішньої ядерної промисловості. В одних лише США, було 
відмовлено від 138 проектів реакторів (див. СЕА «Атомні електростанції в світі», видання 2000 р.) і 
перевитрати коштів практично на всіх АЕС були показовими (див. нещодавній аналіз Н.Е. Гултмана, Дж. Кумі, 
Д.М. Каммена «Чому нас може навчити історія щодо майбутніх витрат атомної енергетики США», 
«Environmental Science & Technology», 1 квітня 2007 року 
29 див. блискучий аналіз Аморі Б. Ловінс «Могутні миші», «Nuclear Engineering International», грудень 2005 
року 
30 Тереза Гансен «Відродження атомної енергетики зіткнулося із значними труднощами», «Power Engineering», 
див. http://pepei.pennnet.com/Articles/Article_Display.cfm?ARTICLE_ID=297569&p=6&dcmp=NPNews 
31 Американський директор з підбору персоналу компанії «AREVA» називає показник у 27% протягом 
наступних трьох років (див. 
http://marketplace.publicradio.org/display/web/2007/04/26/a_missing_generation_of_nuclear_energy_workers/ ) 
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в ній».32 У Франції ситуація нічим не ліпша. Близько 40% теперішнього персоналу національної 
енергогенеруючої компанії «EDF», що є залучений у експлуатацію і технічне обслуговування реакторів, 
підуть на пенсію до 2015 року. Починаючи з 2008 року компанія буде намагатися наймати 500 інженерів 
щороку. Компанія «AREVA», що будує реактори, вже почала наймати 400 інженерів в 2006 році і ще 750 – 
у 2007 році. Рівень успіху зусиль з найму невідомий. Очевидно, що найбільша доля найнятого персоналу 
не є навченими атомними інженерами або іншими ядерними науковцями.  Філіал СЕА національний 
Інститут ядерних наук і технік (Institute for Nuclear Sciences and Techniques – INSTN) випустив лише близько 
50 фахівців у сфері атомної енергетики за рік. Атомна генеруюча компанія «EDF» закликала інститут 
збільшити кількість фахівців вдвічі протягом наступних років.33 
 
У 1980 році у США працювало лише біля 65 університетських програм з ядерної техніки. Сьогодні їх 
лише 29. Уся енергетична промисловість полює за студентами біля дверей університетів ще до того, як 
вони закінчать навчання. ««Westinghouse» шукає кваліфікованих третьокурсників і четвертокурсників 
на ярмарках кар’єри і шляхом публікування оголошень про можливість проходження стажування на веб-
сторінці компанії, у газетах і торгових журналах, а також через різноманітні коледжі та університети», – 
пояснює Президент і Генеральний директор компанії «Вестінґгауз» («Westinghouse») Стів Тритч (Steve 
Tritch).34 Починаючи з фактичної зупинки найму у 1980-их роках, повільного відновлення наприкінці 
1990-их, компанія розпочала цей процес у період 2001-2005 років із 400 новими найманими працівниками 
на рік, які були збільшені до 500 найманих працівників у 2006 році – до рівня, який має підтримуватися 
протягом найближчих років. Проте кандидатів важко визначити і «Вестінґгауз» шукає новий персонал 
приблизно в 25 коледжах та університетах в цілому світі. 
В оцінці будівельної інфраструктури АЕС, проведеній в 2005 році від імені Міністерства енергетики 
США, зроблено висновок, що кваліфіковані котельники, трубопровідники, електрики, арматурники-
металісти, дозиметристи, оператори і обслуговуючий персонал усі є «у дефіциті».35 
 
Якщо важко набрати достатньо персоналу для теперішніх програм, цікаво, звідки візьметься 
кваліфікована робоча сила для великомасштабного розповсюдження. Молодь не вважає привабливим весь 
сектор енергетики. «Найталановитіші і найперспективніші студенти сьогодення бажають працювати 
у привабливих галузях високих технологій – не у нудній старій енергетичній промисловості», – йдеться 
у аналізі під назвою «Тенденції руху робочої сили відправлять енергетику у нокаут». У Великобританії 
ситуація аналогічна і прийом до університетів на механічний факультет, факультет цивільного 
будівництва та електротехніки, фізико-хімічний факультет знизився на чверть між 1994 і 2000 роками. 
І починаючи з 2002 року в Великобританії не було жодного курсу з ядерної техніки для студентів останніх 
курсів. Для Голови Nuclear Academia-Industry Liaison Society (NAILS) Філіпа Томаса «ризик полягає 
не стільки в тому, що ядерні компанії не матимуть змоги найняти достатню кількість працівників, а 
в тому, що майбутні працівники не відповідатимуть найвищим рівням кваліфікації, до яких звикла ядерна 
промисловість» і «відсутність ринку для бакалаврів технічних наук/ інженерів-теплотехніків в ядерній 
техніці слугує підтвердженням того, що атомна енергетика не викликає в нових студентів жодного 
захоплення, через що їй неймовірно важко привабити найрозумніших і найкращих».36 
 
У Німеччині ситуація драматична. Аналіз ядерної освіти і розвитку робочої сили в країні, який було 
проведено в 2004 році, показав, що ситуація продовжує швидко погіршуватися. Очікується, що зайнятість 
в ядерному секторі скоротиться – включно із індустрією будівництва і обслуговування реакторів – 
приблизно на 10% до 6250 робочих місць в 2010 році, причому у цю цифру все ще включено 1670 нових 
найманих працівників. У той час, як очікується, що кількість вищих навчальних закладів, у яких викладають 
предмети, пов’язані з атомної енергетикою, надалі скоротиться з 22 у 2000 році до 10 в 2005 році і 

                                                      
32 там само 
33 GIGA, «L'industrie nucléaire française : perspectives, métiers / Le besoin d'EDF en 2008», жовтень 2007 року, 
http://www.giga-
asso.com/fr/public/lindustrienucleairefranc/emploisperspectives1.html?PHPSESSID=2f7kmsonapea7ihktecmvdks45  
34 Стів Тритч і Джек Ланзоні «Відродження атомної енергетики: Смілива можливість», доклад, представлений 
на Щорічній конференції WNA «Побудова ядерного майбутнього, проблеми і можливості», 7 вересня 2006 року  
35 MPR, «Оцінка інфраструктури будівництва АЕС DOE NP2010», 21 жовтня 2005 року 
36 Філіп Томас, «Майбутня наявність кваліфікованих спеціалістів-випускників», презентація конференції 
BNIF/BNES «Енергетичні альтернативи», 5 грудня 2002 року 
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становитиме п’ять у 2010 році.37 У той час, як в 1993 році 46 студентів одержали свій диплом, таких взагалі 
не було в 1998 році. Фактично між кінцем 1997 року і кінцем 2002 року лише два студенти успішно 
закінчили своє навчання в сфері атомної енергетики. Загалом близько 50 студентів з інших факультативів 
продовжують відвідувати лекції з ядерних дисциплін. Не викликає сумніву, що Німеччина зіштовхнеться 
з драматичною нестачею кваліфікованого персоналу, як в індустрії, енергогенеруючих підприємствах, 
дослідницьких організаціях, так і в сфері громадської безпеки і органах радіаційного захисту.38 
Різноманітні країни намагалися скоординувати свої дії для уникнення поглиблення дефіциту професійної 
компетенції. Великобританія щойно відкрила орієнтовану на ядерну промисловість Національну академію 
навичок (National Skills Academy), яка має на меті покращити стандарт професійної підготовки в галузі, 
збільшити продуктивність і зайнятися браком навичок по всій Великобританії. У Німеччині в 2000 році 
було започатковано «альянс ядерної компетенції» між чотирма найбільшими дослідницькими центрами 
із зв’язками із вищими навчальними закладами, генеруючими підприємствами та індустрією, але наразі 
він не може зупинити зменшення кількості освіченої молоді, яка може замінити теперішню робочу силу, 
що швидко старіє. Як відзначає виконавчий директор німецької компанії «GRS» (Товариство безпеки 
реакторів) Лотар Ган (Lothar Hahn), наслідки можуть бути надзвичайно серйозними:  

«Перші дослідження показують, що недоліки у підтримці знань на ультрасучасному рівні і 
подальша деградація в освіті і підготовці технічного персоналу може наразити на небезпеку 
надійність функціонування ядерних установок. Крім того, брак знань в органах влади і 
експертних організаціях через відсутність кваліфікованих спадкоємців у спеціалістів, що 
пішли на пенсію, демонструється в безпосередній загрозі якості кваліфікованого нагляду 
за АЕС, а отже і їхньої безпечної експлуатації».39  

 
У 1980-их в США було приблизно 400 ядерних постачальників і 900 сертифікованих операторів. Ці цифри 
зменшилися до менш ніш 80 постачальників і менше 200 допусків.40 В оцінці інфраструктури будівництва 
АЕС Міністерства енергетики США, на яку було посилання вище, зроблено висновок, що основне 
обладнання (корпуси реакторів, парогенератори і сепаратори-пароперегрівачі) для короткострокового 
запровадження енергоблоків III-го покоління41 не буде вироблено на американських заводах. 
«Виробництво корпусу реактора високого тиску може бути відстрочене через обмежену наявність ядерних 
крупнокільцевих кувань, які на даний час можна одержати лише від японського постачальника («Japan 
Steel Works, Limited» – JSW). До графіку закупівель баку реактора високого тиску може бути необхідно 
додати додатковий час на підготовку, залежно від спроможності цього одного постачальника своєчасно 
поставити необхідні крупнокільцеві кування корпусу реактора високого тиску. Ця потенційна недостача є 
значним ризиком у графіку будівництва і може бути ризиком фінансування проекту».42 JSW поставила 
приблизно 130 або 30% корпусів реактора, що зараз працюють у світі.43 Насправді ж, лише JSW може 
штампувати комплектуючі з заготовок вагою до 450 т44, як необхідно для корпусів європейського реактора 
з водою під тиском або іншого реактора ІІІ-го покоління, і вона оголосила, що й надалі інвестуватиме 
                                                      
37 П. Фріц і Б. Кучера, «Kompetenzverbund Kerntechnik – Eine Zwischenbilanz über die Jahre 2000 bis 2004», 
«Atomwirtschaft», червень 2004 року 
38 Лотар Ган, доклад на «Міжнародній конференції з управління знаннями в області атомної енергетики: 
Стратегії, інформаційний менеджмент і розвиток людських ресурсів», що проводилася за спонсорської 
підтримки МАГАТЕ 7-10 вересня 2004 року 
39 Лотар Ган, «Управління знаннями для забезпечення високих стандартів у ядерній безпеці», доклад, 
представлений на «Міжнародній конференції з управління знаннями в області атомної енергетики: Стратегії, 
інформаційний менеджмент і розвиток людських ресурсів», що проводилася за спонсорської підтримки 
МАГАТЕ 7-10 вересня 2004 року. 
40 «Nucleonics Week», 15 лютого 2007 року; невідома частина цієї події обумовлена поглинаннями компаній. 
41 Покоління АЕС, що працює на даний час, вважається ІІ-им поколінням. Європейський реактор із водою під 
тиском, що перебуває у стадії будівництва в Фінляндії, вважається реактором ІІІ-го покоління. Інші проекти, 
що розглядаються в США, включають реактор типу AP1000 компанії «Вестінґгауз», Удосконалений киплячий 
ядерний реактор (ABWR), а також Економічний спрощений киплячий ядерний реактор (ESBWR) компанії 
«Дженерал Електрік». 
42 MPR, «Оцінка інфраструктури будівництва АЕС DOE NP2010», 21 жовтня 2005 року 
43 WNN, «Японський сталеливарний завод готується до завмовлень», 16 травня 2007 року 
44 За словами спеціалізованої преси, один продавець у Китаї «Ержонґ» («Erzhong») (колишній Другий завод з 
виробництва важкого обладнання) у Дайан Сіхуан «оголосив» цю продуктивність, але докази залишаються 
неясними  і нестача міжнародної репутації де-факто виключає «Ержонґ» як конкурента «JSW» 
на міжнародному ринку. 
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у виробничі потужності. Проте річна продуктивність залишається неясною. Повідомляється, що «більш 
помірні інвестиції у 2006, 2007 і 2008 роках» доведуть її продуктивність до чотирьох установок (корпуси і 
парогенератори) на рік у 2007 році і 5,5 установок до 2008 року. JSW має на меті виробляти достатню 
кількість кувань, щоби до 2010 року постачати еквівалент близько 8,5 установок на рік, і збільшити 
максимальний розмір болванки до 650 т. Виробництво продукції для АЕС на JSW повністю заброньоване 
до кінця 2010 року.45 Проблемою є термін «еквівалент», оскільки неясно, яка частка виробничих 
потужностей задіяна в проектах будівництва нових АЕС. JSW також постачає, наприклад, одному лише 
Китаю близько 100 кувань на рік для турбін і роторів генераторів для електростанцій, що працюють 
на викопному паливі. 
 
Максимальний розмір болванки, за який може взятися «AREVA» у своїй ковальні у Чалоні, становить 
250 т. «AREVA» заявила, що річна продуктивність на заводі у Чалоні обмежується 12 парогенераторами46 
плюс «певною кількістю кришок корпусів реакторів» і невеликим обладнанням, або еквівалентом між 2 і 
2,5 енергоблоками на рік, якби вона виготовляла обладнання лише для нових АЕС. Насправді ж, 
продукція, що має бути вироблена заводом у Чалоні, вже є заброньованою, особливо для заходів, 
пов’язаних із збільшенням строку служби АЕС – заміни парогенераторів і кришок реакторів – також 
для американського ринку.47 У липні 2007 року «AREVA» оголосила, що крупні кування, які вона 
замовила в JSW у 2006 році для американського європейського реактора високого тиску, почали 
прибувати на її завод у Чалоні. «AREVA» стверджує, що замовлення кувань зробило компанію єдиним 
продавцем, який має «у наявності матеріал для підтримки впевненості у виробництві електроенергії 
у 2015 році».48 Голова Комісії США з ядерної регламентації Дейл Кляйн попередив, що перевірка 
вироблених за кодоном комплектуючих займе більше часу, ніж забезпечення якісного контролю вдома.49  
 

Риторика, а не реальність 
Більшість оптимізму, виявленого ядерним лобі, обмежується риторикою. Газета «Нью-Йорк Таймс» 
іронічно підсумувала проблему під заголовком «Надії побудувати першу нову атомну електростанцію 
країни за останні десятиліття» наступним чином: «Компанії, включаючи двох найбільших власників АЕС 
у США і двох виробників реакторів, не зазначили, що вони будуватимуть і де. Насправді ж, вони взагалі 
не взяли зобов'язань щодо будівництва. Але вони погодилися витратити десятки мільйонів доларів 
на одержання дозволу на будівництво, і вони очікують десятки мільйонів від федерального уряду, який 
запросив такі пропозиції на розгляд у листопаді. Кошти пішли б на завершення проектних робіт 
на користь реакторів нового покоління, і на розробку ґрунтовної оцінки вартості таких АЕС».50 Три роки 
потому ядерна промисловість, здається, вважає стимули, створені Законом США «Про енергетику» 
від 2005 року, недостатніми.  Енергетична компанія «NRG», яка вперше за три десятиліття подала заявку 
на одержання ліцензії на будівництво АЕС в США, визнала, що вона просить про надання фінансової 
допомоги в уряду Японії для будівництва двох ядерних енергоблоків у Техасі. Генеральний директор 
«NRG» Девід Крейн заявив: «Ми вважаємо, що працюючи із японськими партнерами, ми матимемо змогу 
одержати фінансову підтримку від Японії, яка, ми вважаємо, буде суттєвим внеском до статутного 
капіталу проекту і трохи розвантажить джерела надання федеральної підтримки в уряді США».51 
 
Загальна стратегія ядерної промисловості доволі зрозуміла. За відсутності коротко- і середньострокового 
відродження ядерної промисловості, надії пов'язані з повністю новим поколінням АЕС, так званими 
реакторами 4-го покоління. Вони були б набагато меншими за розміром (100-200 МВт) і 
капіталовкладеннями, являли б собою більш гнучке рішення через набагато коротші строки будівництва і 
менший потенційний ризик через менші обсяги накопичення радіоактивних матеріалів і пасивні заходи 

                                                      
45 «Nucleonics Week», 8 листопада 2007 року 
46 Більшість великих АЕС, що перебувають у стадії виробництва або планування, мають чотири 
парогенератори. 
47 див. CPDP, Compte Rendu du Débat Public EPR “Tête de série”, Париж 29 листопада 2005 року 
48 «Nucleonics Week», 8 листопада 2007 року 
49 «Файненшел Таймс», 24 жовтня 2007 року 
50 «Нью-Йорк Таймс», 31 березня 2004 року 
51 Ройтерс, 26 вересня 2007 року 
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безпеки. Тим часом ядерні енергетичні підприємства намагаються якомога більше подовжити строк 
служби АЕС і роблять усе можливе для того, щоби підтримувати міф про майбутнє атомної енергетики. 
 
Колишній член Комісії з регулювання ядерної енергетики США Пітер Бредфорд, який брав участь 
у ліцензуванні близько 25 ядерних реакторів, виносить жорстке судження щодо перспектив атомної 
енергетики: 

«Ті, хто каже вам речі на кшталт «Вона могла б врятувати Землю»52 або «Екологічно-чиста, 
зелена атомна енергія може зупинити глобальне потепління»53 або «Атомна енергетика 
просто може бути джерелом енергії, яке може врятувати нашу планету від катастрофічної 
зміни клімату»54 запрошують вас до небезпечної країни «чудес», у якій атомна енергетика 
одержуватиме надто багато дотацій і не проходитиме достатню кількість перевірок, у той час 
як інші більш багатообіцяючі і більш швидкі відповіді на зміну клімату занедбуються і 
парникові гази, яким вони могли б запобігти, продовжують забруднювати атмосферу 
у небезпечних об’ємах».55 
 

Давній оглядач енергетичного сектору Волт Петтерсон – член Програми з енергетики, екології і розвитку 
в Королівському інституті міжнародних відносин Великобританії (Чатем-Хаус) погоджується. Він виявив 
щось на взірець стрімко зростаючої «ядерної амнезії»: 

«Ті, хто страждає від ядерної амнезії, забули, чому атомна енергетика зникла з енергетичної 
сцени в першу чергу, як багато разів вона не виконувала зобов’язань з поставки 
електроенергії, як часто вона розчаровувала найзавзятіших захисників, як екстравагантно 
вона витрачала незрівнянну, щедру допомогу від платників податків в цілому світі, 
залишаючи їх з тягарями, що можуть тривати тисячоліттями».56 

 
У червні 2005 року галузевий журнал «Nuclear Engineering International» опублікував аналіз видання 
Доповіді зі стану світової атомної енергетики від 2004 року під своїм заголовком: « В пошуках виходу – 
у різкому протиріччі з численними повідомленнями про потенційне «відродження атомної енергетики», 
атомна ера скоріше в сутінках, ніж у розквіті «. 
 
Наприкінці 2007 року нам нічого додати. 

                                                      
52 «Нешнл Джеографік» («National Geographic»), квітень 2006 року 
53 «Wired Magazine», лютий 2005 року 
54 Патрік Мур, «Вашингтон Пост», 16 квітня 2006 року 
55 Пітер А. Бредфорд, «Атомна енергетика і зміна клімату», Дебати експертної групи Товариства екологічних 
журналістів, Бьорлінгтон, Вермонт, 27 жовтня 2006 року 
56 «The World Today», «Ядерна амнезія», квітень 2006 року 
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Таблиця 1: Становище атомної енергетики в 2007 році 
 Ядерні реактори57 Електроенергія58 Енергія59 
Країни Робочих 

 
Середній 

вік 
У стадії 

будівництва 60 
Плануються61 Частка 

електроенергії62 
Частка 

комерційної 
первинної 
енергії63 

Аргентина 2 29 1 1 7%(−) 2%(−) 
Вірменія 1 27 0 0 42%(+) ?% 
Бельгія 7 27 0 0 54%(−) 15%(−) 
Бразилія 2 16 0 1 3%(−) 2%(=) 
Болгарія 2 18 2 0 44%(+) 22%(+) 
Канада 18 23 0 4 16%(+) 7%(−) 
Китай 11 7 5 30 2%(−) 1% (=) 
Чехія 6 16 0 0 32%(+) 14%(+) 
Фінляндія 4 28 1 0 28%(+) 20%(−) 
Франція 59 23 1 0 78%(+) 39%(−) 
Німеччина 17 25 0 0 32%(−)64 12%(−) 
Угорщина 4 22 0 0 38%(+) 12%(+) 
Індія 17 16 6 10 3%(−) 1%(=) 
Іран 0 0 1 2 0%(=) 0%(=) 
Японія 55 22 1 12 30%(+) 13%(−) 
Корея (Південна) 20 14 3 5 39%(−) 15%(+) 
Литва 1 20 0 0 72%(−) 24%(−) 
Мексика 2 16 0 0 5%(−) 2%(=) 
Нідерланди 1 34 0 0 4%(−) 1%(=) 
Пакистан 2 22 1 2 3%(+) 1%(=) 
Румунія 2 6 0 2 9%(−) 3%(=) 
Росія 31 25 7 8 16%(−) 5%(=) 
Словаччина 5 19 0 2 57%(−) 23%(+) 
Словенія 1 26 0 0 40%(−) ?% 
Південна Африка 2 23 0 1 4%(−) 2%(=) 
Іспанія 8 24 0 0 20%(−) 9%(+) 
Швеція 10 28 0 0 48%(−) 33%(=) 
Швейцарія 5 32 0 0 37%(−) 22%(+) 
Тайвань 6 26 2 0 20%(−) 8%(−) 
Україна 15 19 2 2 48%(+) 15%(+) 
Великобританія 19 26 0 0 18%(−) 8%(−) 
США 104 28 1 7 19%(−) 8%(=) 
ЄС27 146 24 4 5 30% 13%(−) 
Разом 439 23 34 89 16% 6%(−) 

                                                      
57 згідно із МАГАТЕ PRIS січень 2008 року, http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html якщо не зазначено інакше 
58 у 2006 році, згідно із МАГАТЕ PRIS листопад 2007 року, http://www.iaea.org/programmes/a2/index.html 
59 у 2006 році, згідно із Статистичним аналізом світової енергетики «Брітіш Петролеум», червень 2007 року 
60 станом на 1 січня 2008 року 
61 Адаптовано з WNA 2007, http://www.world-nuclear.org/info/reactors.html  
62 +/-/= у дужках означає зміну в порівнянні з рівнем у 2003 році (посилання на Звіт зі стану світової атомної енергетики за 2004 рік) 
63 +/-/= у дужках означає зміну в порівнянні з рівнем у 2003 році (посилання на Звіт зі стану світової атомної енергетики за 2004 рік) 
64 Німецька статистика («AG Energiebilanzen») дає частку у сумарному національному виробництві електроенергії в розмірі 
лише 26,4%, зменшення з 1997 року 



 
Майкл Шнайдер з Ентоні Фроґґаттом          Звіт про стан світової ядерної промисловості за 2007 рік  18 

Огляд за регіоном/країною65 

Африка 
 
Південна Африка має два реактори, побудованих французькою компанією «Framatome». Будівництво 
розпочалося у 1970-их роках і обидва реактори розташовані на АЕС «Кеберг» («Koeberg»), на сході 
від Кейптауна, яка постачає 4,4% (з 6% у 2003 році) електроенергії країни. Реактори є єдиними робочими 
атомними електростанціями на Африканському континенті. 
 
Південноафриканське державне енергетичне підприємство «Eskom» бере активну участь у розробці 
реактора типу PBMR (Pebble Bed Modular Reactor – модульного реактора зі сферичними 
тепловиділяючими елементами). Поточне планування передбачає початок будівництва першого 
енергоблоку до 2009 року і ведення в експлуатацію до 2014 року. У листопаді 2004 року контракт було 
надано японській компанії «Міцубіші Хеві Індастріз» («Mitsubishi Heavy Industries» – MHI) 
на проектування, дослідження і розробку турбогенераторної системи реактора PBMR, що працює на гелії, 
а також монтаж оболонки активної зони.66 Спостерігається значна міжнародна зацікавленість у проекті 
реактора типу PBMR, але іноземні інвестори, здається, змінюють один одного. Британська компанія 
«BNFL» інвестувала 15 мільйонів доларів США для одержання 20%-ої частки в акціонерному капіталі 
компанії. Компанія «Вестінґгауз», яка зараз належить японцям, перебрала 15% акціонерного капіталу від 
«BNFL». Американська компанія «Peco Energy» – пізніше «Exelon Corp» – придбала 12,5%-у частку. 
У грудні 2001 року корпорація «Exelon» повідомила, що вона розглядає будівництво реактора типу PBMR 
у США одночасно із пропонованими у Південній Африці. Однак, після зміни керівництва у корпорації 
«Exelon», компанія у квітні 2002 року відмовилися від участі у проекті розробки реактора типу PBMR. 
Єдиними іншими партнерами у розробці реактора типу PBMR є південноафриканська «South African 
Industrial Development Corporation», яка належить уряду Південної Африки та компанії «Eskom». 
 
Перемовини з французьким будівельником реакторів компанією «AREVA» щодо спільного дослідження і 
розробки блочного високотемпературного ядерного реактора не мали успіху. Представники французької 
ядерної промисловості висловили занепокоєння, що зменшена проектна потужність реактора, у діапазоні 
125-165 МВт, може збільшити собівартість електроенергії і зробити проект нерентабельним. 
 

Північна та Південна Америка 
Аргентина експлуатує два ядерних реактора, які забезпечують менше 6,9% (з 9% у 2003 році) 
електроенергії країни. Аргентина було однією з країн, яка приступила до здійснення сумнівної ядерної 
програми, офіційно для цивільних цілей але із значним військовим лобі, що стояло за нею.  Тим не менш, 
ці дві атомні електростанції було поставлено іноземними будівельниками реакторів, АЕС «Атуча-1» 
(«Atucha-1»), яка розпочала роботу в 1974 році, було поставлено компанією «Сіменс», а реактор типу 
CANDU (канадський важководний урановий реактор) біля міста Ембалсе (Embalse) було поставлено 
канадською компанією «AECL». АЕС «Ембалсе» було приєднано до мережі у 1983 році. АЕС «Атуча-2» 
(«Atucha-2»), яку з 1981 року було офіційно зазначено як таку, що перебуває «у стадії будівництва», мала 
бути побудована спільною компанією, утвореною компанією «Сіменс» і Аргентиною, «яка припинила 
існування у 1994 році із паралізацією проекту».67 Тим не менш, у 2004 році МАГАТЕ зробило підрахунок, 
що введення АЕС «Атуча-2» в експлуатацію слід очікувати у 2005 році. Наприкінці 2007 року очікувана 
дата введення в експлуатацію, озвучена МАГАТЕ, перетворилася на знак питання. 
 
                                                      
65 Якщо не зазначено інакше, показники кількості робочих реакторів і частку атомної енергетики у виробництві 
електроенергії взято з Інтернет-даних «Інформаційної системи з енергетичних реакторів» («Power Reactor 
Information System» - PRIS) МАГАТЕ і вони відображають ситуацію в 2006 році. Показники по частці атомної 
енергетики у виробництві комерційної первинної електроенергії взято з «Брітіш Петролеум» «Статистичний 
аналіз світової енергетики», червень 2007 року. Кількість реакторів, що перебувають у стадії будівництва, 
здебільшого ґрунтуються на даних PRIS МАГАТЕ. 
66 див. http://www.pbmr.com/index.asp?Content=8  
67 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/cnpp2003/CNPP_Webpage/pages/..\countryprofiles\Argentina\ 
Argentina2003.htm  
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Бразилія експлуатує два ядерних реактора, які забезпечують країну 3,3% її електроенергії (з 4% 
у 2003 році). Ще у 1970 році перший контракт на будівництво атомної електростанції «Анґра-1» («Angra-
1») було надано компанії «Вестінґгауз» («Westinghouse»). Реактор було введено в дію у 1981 році. 
У 1975 році Бразилія підписала із Німеччиною, мабуть, найбільший за всю історію світової ядерної 
промисловості єдиний контракт на будівництво восьми реакторів потужністю 1300 МВт протягом 
15 років. Наслідок був катастрофічним. Через вічно зростаючий борговий тягар і очевидну зацікавленість 
бразильських військових у ядерній зброї, практично всю програму було припинено. Лише перший реактор 
«Анґра-2», який охоплювала програма, було нарешті приєднано до мережі в липні 2000 року, після 
24 років будівництва. 
 
Канада була одним з перших інвесторів у атомну енергетику і у 1944 році почала розробку нової 
конструкції важководного реактора. Це поставило розвиток програми канадського реактора на унікальний 
шлях, із прийняттям конструкції реактора CANDU – канадського уранового реактора на важкій воді. 
Основні відмінності між реактором типу CANDU і більш поширеними реакторами на легкій воді 
полягають у тому, що вони працюються на природному урані, можуть бути дозаправлені без зупинки і 
в якості уповільнювача використовується важка вода. 
 
Офіційно працює 18 реакторів, всі з яких є канадські важководні уранові реактори, що забезпечують 
15,8% (з 12,5% у 2003 році) електроенергії країни. Чотири додаткових енергоблоки зазначені МАГАТЕ як 
такі, що перебувають у «довгостроковій зупинці». Упродовж історії своєї роботи канадські реактори 
переслідували технічні проблеми, що призвели до перевитрат коштів на будівництво і до знижених річних 
коефіцієнтів використання потужності. У серпні 1997 року «Ontario Hydro» оголосила, що вона тимчасово 
зупинить свої найстаріші сім реакторів для здійснення значних капітальних ремонтів. Чотири реактори 
на АЕС «Пікерінг-А» («Pickering-A») було зупинено наприкінці 1997 року, а ще три реактори на АЕС 
«Брюс-А» («Bruce-A») було зупинено 31 березня 1998 року, другий енергоблок на цій АЕС вже було 
зупинено у жовтні 1995 року. У той час це було найбільшою єдиною зупинкою за міжнародну історію 
атомної енергетики – понад 5000 МВт потужності АЕС, третина АЕС Канади. Енергогенеруюче 
підприємство «Ontario Hydro» закликало до «поступового відродження» своїх ядерних реакторів, 
починаючи із «значних удосконалень» працюючих АЕС: «Пікерінг-Б» («Pickering B»), «Брюс-Б» («Bruce 
B») і «Дарлінгтон» («Darlington»), з їхнім подальшим поверненням до експлуатації. У повторному 
введенні реакторів в експлуатацію були значні затримки і станом на жовтень 2007 року лише чотири 
з восьми реакторів повернулися до експлуатації.  
 
Незважаючи на ці технічні проблеми, компанія «Atomic Energy Canada Limited» (AECL) за підтримки 
Канадського кредитно-експортного агентства провела агресивну маркетингову кампанію для продажу 
реакторів за кордон і на сьогоднішній день 12 енергоблоків експортуються до Південної Кореї (4), Румунії 
(2), Індії (2), Китаю (2), Пакистану (1) і Аргентини (1). Експортний ринок залишається основною 
складовою програми розвитку реакторів AECL. У вересні 2004 року було підписано Меморандум 
про взаєморозуміння із Національним управлінням ядерної безпеки Китаю. Цей Меморандум 
про взаєморозуміння частково сприятиме розвитку удосконалених канадських важководних уранових 
реакторів AECL, що має бути проектом легко водного реактора. 
 
Канада є найбільшим у світі виробником урану і у 2005 році виробила близько 30% світового об’єму. 
 
Розвиток атомної енергетики у Мексиці почався у 1960-их роках із інженерно-геологічних досліджень і 
запрошення до участі у тендерах було оголошено у 1969 році. У 1976 році компанія «Дженерал Електрік» 
(«General Electric») почала будівництво АЕС «Лагуна Верде» («Laguna Verde») із пропозицією щодо 
будівництва двох реакторів потужністю 654 МВт. Перший енергоблок було введено в комерційну 
експлуатацію у 1990 році, а другий – у квітні 1995 року, причому середня тривалість будівництва 
становила 16 років. У 2006 році атомна енергетика виробила 4,9% (з 5,2% у 2003 році) електроенергії 
країни. 
 
Сполучені Штати Америки мають більше робочих атомних електростанцій, ніж будь-яка інша країна 
в світі, із 104 комерційними реакторами, що забезпечують 19,4% електроенергії (з 20% у 2003 році). 
Незважаючи на те, що у США є велика кількість робочих реакторів, кількість скасованих проектів – 
138 енергоблоків – є навіть більшою. Пройшло вже 34 роки від часу першого замовлення, яке не було 
анульовано у подальшому. (жовтень 1973 року). У 2007 році вперше за тридцять років енергетичні 
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підприємства запросили ліцензію на будівництво АЕС. «NRG» планує побудувати два реактора 
на Південнотехаській АЕС, яка вже експлуатує два вестінґгаузьких реактора із водою під тиском, і 
«UNISTAR» запропонувала будівництво спроектованого компанією «AREVA» американсько-
європейського реактора із водою під тиском поблизу міста Калверт Кліффс. Окрім того, генеруюче 
підприємство «TVA» і консорціум «NuStart» подали заявку на отримання ліцензії на будівництво 
вестінґгаузьких енергоблоків типу АР1000 на Бельфонтській АЕС у Алабамі, у той час як «фактичне 
рішення щодо будівництва буде прийнято пізніше правлінням компанії».68 Комісія США з ядерної 
регламентації до 2009 року загалом очікує 21 заявку на 31 енергоблок.69 Проте це не є гарантією 
фактичного будівництва. 
 
Проблеми ядерної промисловості у США були змішаними, але не були спричинені аварією у Трі Майлз 
Айленді (Three Miles Island) у 1979 році, яка ледь не стала катастрофічною, . Основні проблеми 
промисловості були економічні; проблеми у будівництві; і опозиція їм, яка призвела до збільшення 
строків будівництва і, у подальшому, до збільшення витрат на будівництво. Багато компаній 
збанкрутувало через ядерні проекти. Приблизна вартість будівництва АЕС зросла з менш, 
ніж 400 мільйонів доларів США у 1970-их до близько 4000 мільйонів доларів США до 1990-их років, 
у той час як строки будівництва збільшилися вдвічі з 1970-их до 1980-их років.70 Ці факти призвели 
до того, що у 1985 році американський діловий журнал «Форбс» («Forbes») описав ядерну промисловість 
як «найбільшу управлінську катастрофу за всю історію американського бізнесу, що включає 100 мільярдів 
доларів США дарма витрачених інвестицій і перевитрат коштів, які за своїм розміром поступаються лише 
війні у В’єтнамі і подальшій кризі заощаджень і позик». 
 
Останнім реактором, який мало бути завершено, був «Воттс Бар-1» («Watts Bar 1»), у 1996 році і дію 
ліцензії на будівництво подальших чотирьох («Воттс Бар-2», «Беллефонте-1», «Беллефонте-2» і «WNP1») 
було нещодавно продовжено, хоча на цих майданчиках не ведеться активного будівництва. У жовтні 
2007 року «TVA» оголосила, що вона обрала групу «Бехтел» («Bechtel») для завершення реактора «Воттс 
Бар-2», збудованого на дві третини, за 2,5 мільярди доларів США. Будівництво почалося у 1972 році, було 
заморожено у 1985 році і припинено у 1994 році. Очікується, що завершення реактора потужністю 1200 
МВт триватиме до 2012 року. «Воттс Бар-1» був одним із найдорожчих енергоблоків ядерної програми 
США, його будівництво зайняло 23 роки. 
 
Незважаючи на невдалу дотепер спробу побудувати більшу кількість реакторів, ядерна промисловість 
залишається досить успішною у двох основних сферах – збільшенні продуктивності існуючих реакторів і 
продовженні строку служби АЕС. Через зміни у режимах експлуатації і підвищену увагу до роботи 
реакторів, рівень готовності американських реакторів значно зрос з 56% у 1980-их до 88,4% у 2006 році. 
В результаті, разом із введенням в експлуатацію нових потужностей і підвищенням потужності реакторів, 
продуктивність американських реакторів зросла втричі протягом цього періоду. Нестача замовлень на нові 
реактори означає, що близько 30 відсотків реакторів країни будуть експлуатуватися мінімум 40 років до 
2015 року. Спочатку передбачалося, що американські реактори працюватимуть 40 років, однак 
розробляються і реалізовуються проекти для того, щоб дозволити реакторам працювати до 60 років. 
Станом на жовтень 2007 року 48 американським атомним електростанціям було надано ліцензію 
на продовження строку служби, ще 10 подали заявки і близько 20 надали листи про намір71. 
 
Очікувалося, з боку атомної енергетики, що обрання Джорджа Буша у 2000 році проголосить нову еру її 
підтримки. Національна енергетична політика адміністрації поставила плановий показник, що полягав 
у будівництві двох нових реакторів до 2010 року, але цю задачу не буде виконано. Для зменшення 
невизначеностей щодо нового будівництва, було розроблено процес ліцензування, що складався із двох 
етапів. Це дасть змогу проектам реакторів одержати типове схвалення і енергетичним підприємствам після 

                                                      
68 http://www.world-nuclear-news.org/newNuclear/ 
Application_to_build_two_US_nuclear_reactors_filed_311007.shtml?jmid=1134748963  
69 http://www.nrc.gov/reactors/new-licensing/new-licensing-files/expected-new-rx-applications.pdf  
70 аналіз витрат робочих реакторів США викладено у Н.Е. Галоман, Дж.Ґ. Кумі, Д.М. Каммен «Чому нас може 
навчити історія щодо майбутніх витрат атомної енергетики США – Досвід минулого говорить про те, що у 
процес планування слід включити сюрпризи у вигляді високих витрат», «Environmental Science & Technology», 
1 квітня 2007 року 
71 http://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/applications.html  
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цього треба буде лише подати заявку на одержання ліцензії на будівництво, що не включає в себе 
дослідження проектів реакторів. Дотепер типові дозвільні ліцензії надавалися Удосконаленому ядерному 
реактору на киплячій воді компанії «Дженерал Електрік» («General Electric»), Удосконаленому реактору 
із водою під тиском «Теплотехнічної системи 80+» («Combustion Engineering System 80+») і реактору АР-
1000 компанії «Вестінґгауз» («Westinghouse»). З 2003 року три енергетичних підприємства – «Dominion 
Resources», «Exelon» і «Entergy» подавали заявки на завчасні дозволи на обрання місця будівництва (early 
site permits – ESP). Чотири роки потому лише одне енергетичне підприємство додатково подало заявку 
на одержання ESP. У березні 2007 року Комісія з ядерної регламентації США надала ESP компанії «Exelon». 
 
Закон США «Про енергетику» від липня 2005 року мав на меті стимулювання інвестицій у нові атомні 
електростанції. Заходи включають податковий кредит на виробництво електроенергії, забезпечення 
позики в розмірі до 80% на перші 6 ГВт, додаткову допомогу у випадку значних затримок у будівництві 
(до шести реакторів) та розширення обмеженої відповідальності (Закон Прайса-Андерсона) до 2025 року. 
Але усе ще бракує визначального елемента для відродження атомної енергетики у країні: хвилі замовлень 
на реактори. 
 
Виконавчий президент компанії «Дюк Енерджі» («Duke Energy») Джеймс Е. Роджерс підкреслює, що нова 
атомна електростанція коштувала б стільки ж, скільки і чверть вартості його компанії на фондовому 
ринку. У «PSI Energy» він провів більшість свого часу «усуваючи небажані фінансові наслідки 
полишеного ядерного проекту», що коштувало його компанії 2,7 мільярдів доларів США. «Дюк Енерджі – 
каже Роджерс – не буде «першою особою на пляжі. Розпочавши свою кар’єру з приведення до ладу 
компанії, яку було майже викинуто з гри через її інвестування у атомну енергетику і зміну громадської 
думки,. . . я налаштований дуже оптимістично щодо ролі, яку може відігравати атомна енергетика 
у майбутньому, я налаштований оптимістично, але із пересторогами «.72 

Практично усе відпрацьоване паливо залишається у місцевих сховищах. Федеральний уряд відповідає 
за кінцеву утилізацію відходів і планує будівництво остаточного сховища поблизу міста Юкка Маунтин 
(Yucca Mountain) у штаті Невада. У липні 2004 року американський апеляційний суд округу Колумбія 
постановив, що норми радіаційних викидів для Юкка Маунтин, встановлені Агентством США з охорони 
навколишнього середовища, порушують Закон «Про політику в області поводження з ядерними 
відходами». Це трапилося через те, що Агентство США з охорони навколишнього середовища 
запропонувало, що відходи мають зберігатися лише протягом 10 000 років, замість рекомендації 
Національної академії наук щодо стандарту здоров’я, який захищав би громадськість протягом 300 000 – 
1 мільйону років. Таким чином суд постановив, що Комісії з ядерної регламентації доведеться чекати 
на нову постанову Агентства США з охорони навколишнього середовища щодо цього питання, що може 
зайняти до десяти років. 

Азія 
Китай експлуатує 11 реакторів (на один більше, ніж у 2003 році), які виробляють 1,9% (із 2,2% 
у 2003 році) електроенергії країни. У стадії виробництва перебувають 5 додаткових енергоблоків 
загальною потужністю 3,32 ГВт. Китай має найменшу частку атомної енергетики у електричній суміші 
усіх ядерних держав. Скоріше за все, це так і залишиться, навіть якщо країна приступить до виконання 
програми зі значного будівництва нових АЕС, оскільки очікується, що загальне енергоспоживання має 
швидко зрости. 
 
У липні і вересні 2004 року Державна рада Китаю затвердила три проекти реакторів-близнюків у Ліньдоні, 
Санмені і Яньджіані. Як стверджує Урановий інформаційний центр у Мельбурні, Австралія, «Санменська 
і Яньджіаньська АЕС проходять відкритий тендерний процес для проектів третього покоління, причому 
контракти надавалися у 2005 році. «Вестінґгауз» пропонуватиме свій АР1000 (який зараз має остаточне 
ухвалення проекту від Комісії з ядерної регламентації США), «AREVA» («Framatome ANP») 
пропонуватиме свій європейський реактор з водою під тиском потужністю 1600 МВт, і очкується, що 
«Атомбудекспорт» запропонує свій АЕС-92 (виконання В-392 реактора ВВЕР-1000) або, можливо, 

                                                      
72 «Вашингтон Пост» («Washington Post»), 8 жовтня 2007 року 
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більший реактор типу ВВЕР-1500/В-448. Пропозиції оцінюватимуться за рівнем технології, ступенем 
їхнього апробування, вартістю, використанням місцевих компонентів і передачею технологій».73 
 
Два останніх пункти є визначальними. Китай у минулому майстерно проводив переговори за контрактами. 
Французи втратили значні суми коштів у перших поставках реакторів у Дайа Бей, Ґуандонь: «Ми втратили 
запонки, а не сорочку» в цій угоді, заявив тоді президент «EDF». «Так, і до того ж золоті!», – додав 
генеральний директор під час прес-конференції у 1985 році, коли угода була оголошена. Компанія «EDF» 
керувала будівництвом двох енергоблоків разом із китайськими інженерами. У той час цей проект мав 
бути першим кроком до поставки цілої серії реакторів. У дійсності ж, компанія «Framatome» протягом 
20 років експортувала до Китаю лише два додаткових енергоблоки. Але Китай також придбав два 
канадських реактори і дві російські АЕС, водночас проводячи переговори із завзято конкуруючими 
американськими, російськими і франко-німецькими консорціумами щодо нечастих подальших замовлень і 
розробки власних технологій. Основною фразою є передача технологій. 
Контракти на Ліньдонь, Санмен і Яньджіань не було надано іноземним заявникам у 2005 році, як 
планувалося. Теперішні п’ять енергоблоків здебільшого будуть обладнані технікою, виробленою в Китаї, 
із декількома значними виключеннями, такими як турбогенераторні агрегати, які надаватиме французька 
компанія «Alstom». 
Компанія «Вестінґгауз» виграла боротьбу проти компанії «AREVA» за чотири енергоблоки проекту ІІІ-го 
покоління. Всесвітня ядерна асоціація повідомляє:  

«У липні 2007 року компанія «Вестінґгауз», разом із партнером-консорціумом «Shaw», 
підписала договори на АР1000 із «SNPTC», «Санменською ядерно-енергетичною компанією», 
«Шаньдоньською ядерно-енергетичною компанією»  (філіалом «CPI») і «Китайською 
національною технічною імпортно-експортною корпорацією» («CNTIC»). Певні умови 
розголошено не було. У вересні 2007 року «Санменська ядерно-енергетична компанія» 
підписала угоду вартістю 521 мільйон доларів США із «Міцубіші Хеві Індастріз» («Mitsubishi 
Heavy Industries») і його партнером «Харбін Пауер Еквіпмент Компані» («Harbin Power 
Equipment Company») на два паротурбогенератора потужністю 1200 МВте. Повне 
будівництво має розпочатися у 2009 році і очікується, що першу електроенергію буде 
вироблено на Санменській АЕС наприкінці 2013 року».74 

26 листопада 2007 року компанія «AREVA» нарешті оголосила підписання комерційної угоди. Трирічна 
затримка у продажі реактора ІІІ-го покоління Китаю є очевидним прикладом довгих періодів підготовки 
проектів у сфері атомної енергетики, навіть за сприятливих політичних обставин. Тим не менш, «AREVA» 
заявила про угоду, як про «рекордний контракт вартістю 8 мільярдів євро (…) безпрецедентний 
на світовому ядерному ринку». «AREVA» будуватиме разом із «CGNPC» («China Guangdong Nuclear 
Power Corp.») два європейських реактора із водою під тиском у Тайшані у провінції Ґуаньдонь і 
надаватиме «всі матеріали і послуги, необхідні для їхньої експлуатації».75 
 
Досить малоймовірно, що атомна енергетика відіграватиме провідну роль в енергетичному балансі Китаю 
протягом наступних 20-30 років, навіть якби було розпочато програму її значного поширення, як це 
передбачають офіційні урядові прогнози.76 Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) у своєму виданні 
«Перспективи світової енергетики» від 2007 року не вважає передбачувані показники Китаю 
достовірними:  

«Метою уряду є досягнення 40 ГВт до 2020 року, що передбачає, що Китай повинен до АЕС, 
які працюють зараз, додати 31ГВт нових , а також 18 ГВт ядерного потенціалу, що перебуває 
в стадії будівництва в тому році. Незважаючи на те, що заходи із будівництва більшої 
кількості атомних електростанцій за останні роки було посилено, плановий показник, 
поставлений урядом, видається амбіційним за теперішнього рівня розвитку, довгих періодів 
будівництва і теперішніх світових ускладнень у виробництві комплектуючих АЕС, які 

                                                      
73 http://www.uic.com.au/nip68.htm  
74 http://www.world-nuclear.org/info/inf63.html  
75 «AREVA», Прес-реліз, 26 листопада 2007 року 
76 Таке поширення означало б приєднання до мережі близько двох реакторів потужністю 2000 МВт на рік, що 
досить малоймовірно, враховуючи досвід минулого. Особливо цікаво, як країна може досягнути приєднання 
до мережі «декількох сотень» реакторів до 2040 року, як каже генеральний директор «AREVA» Анн 
Льовержеон («Le Monde», 12 жовтня 2004 року) 
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спричиняють затримки у поставках. У Сценарії, що розглядається, встановлена потужність 
АЕС сягає 21 ГВт у 2020 році і 31 ГВт у 2030 році».77 

Це практично половина планових показників Китаю на 2020 рік, але відповідає досвіду з ядерним 
плануванням Китаю у минулому. Навіть більш дивовижно, що МЕА розглядає сценарій «альтернативної 
політики», за якого встановлена потужність АЕС сягає 55 ГВт до 2030 року, що все ще менше 
за теперішню встановлену потужність у Франції. Навіть за цього досить малоймовірного сценарію, атомна 
енергетика здатна забезпечувати не більше 6% електроенергії країни. 
Китай має великі дешеві вугільні ресурси і є ілюзією уявляти, що розвиток атомної енергетики 
перешкоджатиме Китаю використовувати своє вугілля. Основною проблемою буде уповільнити шалене 
зростання енергоспоживання і перехідкраїни на використання екологічно чистих технології для вугільних 
електростанцій. 
 
Індія експлуатує 17 реакторів (на три більше, ніж у 2004 році) із загальною потужністю 3779 МВт, які 
забезпечують лише 2,6% електроенергії країни (з 3,3% у 2003 році). Загальна генеруюча потужність в Індії 
становить близько 130 ГВт – на 10% більше, ніж у Франції, при цьому населення країни у 20 разів 
перевищує населення Франції. Менше 3% встановленої потужності припадає на долю АЕС.  
В Індії налічуються шість енергоблоків, що перебувають у стадії будівництва (на два менше, 
ніж у 2004 році). Теперішні робочі реактори здебільшого мають меншу потужність, що коливається 
в межах 90-200 МВт, і більшість з них зазнала затримок у будівництві, що призвели до розтягнення 
періодів будівництва на 10-14 років і до нечастого досягнення планових робочих показників. У 1985 році 
метою Індії було 10 ГВте діючої потужності АЕС, встановленої до 2000 року – що вимагало 
десятикратного збільшення базового показника 1985 року. У дійсності встановлена потужність зросла 
лише до 2,2 ГВте, а її фактична (діюча) потужність – не більше, ніж на 1,5 ГВте. 
Зовсім нещодавно голова Ядерної енергетичної корпорації Індії (Nuclear Power Corporation of India – 
NPCI) сказав репортерам, що до 2025 року буде працювати 62 реактора із сумарною продуктивністю 
в розмірі 40 ГВт.78 Немає доказів того, як країна буде забезпечувати щорічне зростання в розмірі 
1850 МВт щороку між 2008 і 2025 роками. 
Індія була першою країною, яка почала очевидно використовувати спеціалізовані «цивільні» об’єкти 
для військових цілей. Випробування нею у 1974 році ядерної зброї послужило підставою для закінчення 
більшості зарубіжної офіційної співпраці в ядерній області і зокрема безцінної допомоги Канади. Серія 
випробувань у 1998 році викликала шок у міжнародної спільноти і викликала нову фазу нестабільності 
в регіоні, включно із подальшою серією випробувань, проведеною Пакистаном. Тим не менш, у липні 
2005 року адміністрація президента Буша вирішила скасувати санкції на торгівлю ядерними матеріалами, 
що застосовувалися проти Індії, і у спільній заяві із прем’єр-міністром Індії було закладено ґрунт 
для масштабного договору про співпрацю.79 У той час як в США цей договір піддається жорсткій критиці, 
прем’єр-міністр Індії визнав несподівані труднощі з боку лівих і правих партій вдома. Визнання 
Манмохана Сінгха перед президентом США вбачається коментаторами «ознакою того, що він не бажає 
ризикувати засмученням уряду перед плановими виборами у 2009 році заради ядерної угоди».80 
 
Японія експлуатує 55 реакторів, які у 2006 році забезпечували 30% електроенергії країни (з 25% 
у 2003 році). Але у 2002 році атомна енергетика виробила майже 35% електроенергії Японії. 9 серпня 2004 
року п’ять робітників загинули після витоку пари на АЕС «Міхама-3» – страшний день, особливо в Японії, 
оскільки це річниця бомбардування Нагасакі. Подальше розслідування виявило серйозний брак 
систематичних перевірок на японських АЕС і призвело до масової програми перевірок. Цей жахливий 
випадок є одним із серії серйозних аварій на японських АЕС: виток натрію на брідерному реакторі 
«Монджу» у грудні 1995 року (реактор усе ще зупинено), вибух на Токайському заводі з переробки 
відходів у березні 1997 року, аварія із виникненням критичності на Токайському заводі із виготовлення 
палива у вересні 1999 року і масовий скандал, пов'язаний з підробкою, що вибухнув у серпні 2002 року, 
який призвів до зупинки усіх 17 ядерних реакторів Токійської електроенергетичної компанії. Посадовці 
«TEPCO» підробили протоколи результатів перевірки і намагалися приховати тріщини у бандажах 

                                                      
77 ОЕСР Міжнародне енергетичне агентство, «Перспективи світової енергетики 2007 – Проникнення у сутність 
енергетики Китаю та Індії», Лондон, 7 листопада 2007 року 
78 Інтернет-новини Індії, 23 травня 2006 року 
79 Докладне обговорення наслідків договору викладене у статті Зіа Міан із співавторами «Ядерне паливо 
у Південній Азії: Наслідки ядерної угоди між США та Індією», IPFM, вересень 2006 року 
80 WNA, «Угода між США та Індією жива, незважаючи на труднощі», 18 жовтня 2007 року 
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корпусів ядерних реакторів на 13 з її 17 енергоблоків.81 Пізніше цей скандал поширився на інші ядерні 
об’єкти. Недивно, що виробництво атомної енергії в країні скоротилося більш, ніж на чверть між 2002 і 
2003 роками, а середній коефіцієнт навантаження японських АЕС впав до менш ніж 60%. 
 
16 липня 2997 року руйнівний землетрус у 6,8 балів за шкалою Ріхтера відбувся в регіоні, у якому 
розташована АЕС «TEPCO» «Кашівасакі-каріва». АЕС із сімома енергоблоками є найбільшою єдиною 
атомною електростанцією в світі. Реактори було зупинено і очікується, що вони щонайменше рік 
залишатимуться закритими для перевірки пошкоджень і ремонтних робіт. Оскільки сейсмічне 
прискорення, виявлене на одному з реакторів, було щонайменше у 2,5 рази вищим за технічні умови 
для ядерних об’єктів, неясно, чи зможуть енергоблоки коли-небудь бути запущеними знову. Коли 
11 жовтня 2007 року із сьомого енергоблоку було знято для огляду першу кришку баку, один  
регулюючий стрижень застряг у активній зоні реактора і його не могли витягнути. Це означає, що 
головний елемент безпеки не працював належним чином. Таке відкриття скоріше за все призведе 
до додаткових затримок у роботі енергоблоків. Поки що «TEPCO» прогнозує вплив землетрусу на її 
результати FY2007 у розмірі близько 603,5 мільярдів єн (3,6 мільярди євро), 440 мільярдів єн 
через витрати на паливо і решта 163,5 мільярдів єн – витрати на відновлення.82 
Офіційно у стадії будівництва значиться один реактор (з трьох, що перебували в стадії будівництва 
у 2003 році). Монджуський реактор вважається таким, що перебуває у «довгостроковій зупинці». 
Подальші плани щодо будівництва туманні і вже декілька разів згорталися.  
Завод із збагачення плутонію у Роккашо-мура розпочав активне випробування у березні 2006 року. 
Переробний завод із номінальним річним об’ємом виробництва в розмірі 800 тон зазнав своїх перших 
технічних проблем менше, ніж через місяць (виток із баку для промивки корпусів і сопел). Аварії і 
скандали останніх років значно відтягнули момент введення плутонію у склад змішаного ураново-
плутонієвого оксидного ядерного палива. Дотепер не використовувалося жодного змішаного оксидного 
ядерного палива і Японія має значні запаси плутонію в розмірі близько 43 тон, з яких приблизно 37 тон є 
у Франції і Великобританії. 
 
Пакистан експлуатує два реактори, які забезпечують 2,7% електроенергії країни (з 2,4% у 2003 році). 
Один додатковий енергоблок перебуває в стадії виробництва. Як і у випадку Індії, Пакистан 
використовував спеціалізовані цивільні ядерні об’єкти для військових цілей. Крім того, країна розвинула 
складну систему для незаконного доступу на міжнародному чорному ринку до комплектуючих для своєї 
програми з виробництва ядерної зброї , включаючи з різноманітних європейських джерел.83 Негайно після 
серії випробувань ядерної зброї, проведеної Індією в 1998 році, Пакистан також здійснивдекілька ядерних 
вибухів. Міжнародна допомога в сфері атомної енергетики особливо неможлива, зважаючи на те, що 
Пакистан, точно так само, як і Індія, не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї і 
не допускає комплексних заходів безпеки (міжнародних перевірок усієї ядерної діяльності в країні). Через 
це пакистанська ядерна програма, скоріше за все, зберігатиме свій переважно військових характер. 
 
На Корейському півострові, Південнокорейська республіка експлуатує 20 реакторів, які забезпечують 
38,6% електроенергії країни (із 40% у 2003 році). Окрім того два реактора зазначені як такі, що 
перебувають у стадії будівництва. Довший час Південна Корея, окрім Китаю, вважалася основним 
майбутнім ринком для поширення атомної енергетики. Зараз це далеко не факт. «Антиядерний рух 
поширюється на весь світ», – проголосив міністр енергетики Південної Кореї Бонь-Су Лі на Всесвітній 
енергетичній конференції, що відбулася у 1989 році у Монреалі. «Ми маємо зупинити його до того, як 
він… зупинить виробництво атомної енергії у всьому світі». У той час як першу програму було 
реалізовано без особливих громадських дебатів, гаряча полеміка довкола майбутнього ядерної програми – 
і, зокрема, довкола долі радіоактивних відходів – у 1990-их роках уразила плани щодо поширення. Плани 
щодо нових реакторів усе ще існують, але програма фактично зупинилася.  
 
Корейська народно-демократична республіка (КНДР) не має жодного робочого ядерного реактора. 
Міжнародна угода від 1994 року (КЕДО) передбачала будівництво двох енергетичних реакторів 
за фінансової і технічної допомоги США, ЄС та низки інших країн. Натомість КНДР має відмовитися 
                                                      
81 див. також http://cnic.jp/english/newsletter/nit92/nit92articles/nit92coverup.html 
82 http://www.world-nuclear-news.org/corporate/ 
Kashiwazaki_Kariwa_results_and_emissions_double_whammy-011107.shtml  
83 див. Майкл Шнайдер, «Nucléaire : Paris, plaque tournante du trafic pakistanais», «Politis», Париж, 1989 рік 
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від усієї діяльності, пов’язаної із дослідженнями і розвитком ядерної зброї. У 2002 році США звинуватили 
КНДР у порушенні угоди. У той час як звинувачення США виявилося хибним, КНДР вирішила вийти 
з ДНЯЗ і відкрито приготувалася до відновлення діяльності, пов’язаної з ядерною зброєю. Як наслідок, 
проект з будівництва реактора було заморожено. 7 жовтня 2006 року країна підірвала ядерний заряд для 
демонстрації свого потенціалу з виробництва ядерної зброї. Проте після інтенсивного раунду переговорів 
з проблем роззброєння, 13 лютого 2007 року країна підписала «План ліквідації ЯЗ у Північній Кореї» і 
погодилася «зупинити і опломбувати – з метою подальшої відмови – ядерний об’єкт у Йоньбйоні, 
включно із переробним заводом, і запросити назад персонал МАГАТЕ для проведення усіх необхідних 
перевірок і моніторингу» за згодою між МАГАТЕ і КНДР.84 Однак не ведеться жодних розмов про 
завершення двох енергетичних ядерних реакторів, які перебували в стадії будівництва за попередніми 
договорами. 
 
Тайвань експлуатує шість реакторів, які забезпечують 20% електроенергії країни (із 21,5% у 2003 році). 
Два удосконалених ядерних реактора на киплячій воді потужністю 1350 МВт-г зазначені як такі, що 
перебувають в стадії будівництва у Люньмені, що біля Тайпею. Введення їх в експлуатацію було 
заплановано на 2006-2007 рік, але його було відкладено до 2010 року. Найостанніший робочий енергоблок 
було введено в експлуатацію у 1985 році. Усі АЕС постачаються США. Для двох АЕС, що перебувають 
в стадії будівництва, початкові пропозиції щодо поставки енергоблоків під ключ було відкинуто, 
контракти було надано компанії «Дженерал Електрік» («General Electric») – на ядерні складові, 
«Мітцубіші» – на турбіни, та іншим – на решту обладнання. Будівництво почалося у 1999 році. «Коли два 
реактори було завершено на третину, новий кабінет міністрів відмінив проект, але наступного року роботи 
відновилися після юридичною апеляції і позитивного рішення уряду. Але проект почав відставати 
від графіка майже на рік».85 Зараз проект відстає від графіка на три-чотири роки. 

                                                      
84 http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t297463.htm  
85 http://www.world-nuclear.org/info/inf115_taiwan.html  
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Європа 
У жовтні 2007 року 15 з 27 країн у розширеному Європейському Союзі (ЄС27) експлуатували 
146 реакторів, що приблизно становить одну-третю енергоблоків у світі і є меншим показником 
у порівнянні із 151 енергоблоком у 2003 році і 177 енергоблоками у 1989 році. 
Переважна більшість АЕС – 125 (зі 132 у 2003 році) – розташована у восьми західних країнах ЕС15 і лише 
21 розташована у сімох нових державах-членах із атомною енергетикою. Іншими словами, майже дев’ять 
з десяти робочих ядерних реакторів ЄС27 розташовано на Заході. Тим не менш, особливо коли йдеться 
про питання безпеки, більша частина громадської і політичної уваги здається спрямованою на Схід. 
У 2006 році атомна енергетика виробила 30% (із 31% у 2003 році) комерційної електроенергії в ЄС. Більш 
того, майже половина (45%) атомної енергії в ЄС27 було вироблено лише однією країною: Францією. 
 
Графік 7 
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Атомна енергетика в Західній Європі 
 
Особливо в Західній Європі, громадськість здебільшого переоцінює значущість електроенергії у загальній 
енергетичній картині і зокрема роль атомної енергії. Частка електроенергії у споживанні комерційної 
первинної енергії в ЄС15 відповідає лише одній-п’ятій. 
 
125 робочих ядерних реакторів в ЄС15 станом на кінець 2007 року – тобто на 32 енергоблоки менше (!), 
ніж у 1988-89 роках, коли кількість робочих енергоблоків була максимальною – забезпечують: 
 
• близько однієї-третьої виробництва комерційної електроенергії; 
• l3% споживання комерційної первинної енергії; 
• близько 6% споживання кінцевої енергії. 
 
Один реактор на даний час перебуває в стадії будівництва у ЄС15, в Фінляндії. Будівництво другого 
офіційно розпочато у Франції у грудні 2007 року. В ЄС15 не було відкрито жодного будівельного 
майданчика з часів початку будівництва французького енергоблоку «Civaux-2» у 1991 році. Окрім 
французького виключення, до нещодавнього проекту реактора у Фінляндії, у Західній Європі не було 
зроблено жодного замовлення з 1980 року – тобто одне замовлення на 25 років. 
 
У наступній главі наведений стислий огляд за країнами (в алфавітному порядку). 
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Бельгія експлуатує сім реакторів і має із 54,4% (зниження з 55,5% у 2003 році), за Словаччиною, Литвою і 
Францією, четверту найбільшу частку атомної енергетики у своїй суміші електроенергії в світі. У 2002 
році Бельгія прийняла законодавство про поступове згортання атомної енергетики, яке вимагає зупинки 
атомних електростанцій після 40 років експлуатації, а отже, відповідно до дати їхнього пуску 
в експлуатацію, АЕС буде зупинено між 2014 і 2025 роками. 
У той час як законодавство було прийняте за уряду, який включав коаліцію із Партією зелених, наступні 
уряди, не включаючи жодних зелених міністрів, не відмінили закон про поступове згортання атомної 
енергетики. 
 
Фінляндія зараз експлуатує чотири енергоблоки, які постачають 28% (підвищення з 27% у 2003 році) її 
електроенергії. У грудні 2003 року Фінляндія стала першою країною, яка замовила новий ядерний реактор 
у Західній Європі за 15 років. Енергогенеруюче підприємство «TVO» підписало із франко-німецьким 
консорціумом «Framatome-ANP», який зараз називається «AREVA NP» (66% «AREVA», 34% «Siemens»), 
контракт на будівництво Зпід ключИ європейського реактора із водою під тиском потужністю 1600 МВт. 
Баварський «Landesbank» (головний офіс компанії «Сіменс» розташовано у Баварії) надав позику в розмірі 
1,95 мільярдів євро, понад 60% вартості контракту за особливо привілейованою відсотковою ставкою 
в розмірі 2,6%. Французьке державне кредитно-експортне агентство «COFACE» покрило додаткову 
позику в розмірі 720 мільйонів євро. Будівництво розпочалося в серпні 2005 року. Через два з половиною 
роки проект відстає від графіку на понад два роки і щонайменше на 50% перевищує бюджет, причому 
збиток для експлуатуючої організації оцінюється в розмірі 1,5 мільярдів євро. Залишається неясним, хто 
сплачуватиме додаткові витрати.  
 
У надзвичайно критичній доповіді органи безпеки Фінляндії визначили низку причин таких затримок: 

«Час і ресурси, необхідні для розробки робочої документації для будівництва енергоблоку 
OL3 були безперечно недооцінені, коли було погоджено загальний графік (…). Додаткова 
проблема виникла з того, що постачальник не був достатньо ознайомлений із фінськими 
практиками на початку проекту (…) Найбільші проблеми стосуються керівництва проекту 
(...). Продавець АЕС обрав субпідрядників без жодного попереднього досвіду у будівництві 
АЕС для реалізації проекту. Субпідрядники не одержали достатнього керівництва і нагляду 
для забезпечення чіткого просування їхньої роботи (...). В якості ще одного прикладу, група 
контролювала виробництво сталевого облицювання захисної оболонки реактора. Функцією 
сталевого облицювання є забезпечення герметичності захисної оболонки, а отже запобігання 
будь-яким витокам радіоактивної речовини у навколишнє середовище навіть у разі 
пошкодження реактора. Обрання і нагляд за виробником облицювання було покладено 
на субпідрядника, який проектував облицювання і поставив його «FANP» [«AREVA NP»]. 
Виробник не мав попереднього досвіду з виробництва обладнання для АЕС. Вимоги щодо 
нагляду за якістю і будівництвом для виробника були несподіванкою (...).”86 

Щодо поведінки «AREVA NP» в якості продавця, органи безпеки Фінляндії зауважили: 
«На цій стадії будівництва вже відбулося багато шкідливих змін у персоналі об’єкта продавця 
і навіть Керівник об’єкта пішов на пенсію і його [було] замінено. Це зробило загальне 
керівництво, а також виявлення і розв’язання проблем, складним. (…) Некомпетентність 
у будівництві стає очевидною у підготовчих роботах до бетонування фундаментної плити. 
(…) Консорціум має звичку брати на роботу нових людей для вирішення проблем, що, схоже, 
призвело до ще більшої плутанини обов’язків.»87 

 
Ситуація в електроенергетиці є доволі нетиповою у Фінляндії, що є п’ятою в світі за споживанням 
електроенергії на душу населення, другою, прямо після Швеції, в ЄС. Середнє споживання електроенергії 
фіном є у 2,4 рази більшим за середнє споживання електроенергії німцем і у 3 рази більшим за середнє 
споживання італійцем. Для того, щоб задовольнити цей незвичайний рівень споживання електроенергії, 
Фінляндія також імпортує значні об’єми електроенергії, що часами перевищують 10 мільярдів кВт-г 
на рік, включно з російських реакторів «чорнобильського» типу РБМК на ленінградській АЕС. Якби 
                                                      
86 STUK, Прес-реліз, 12 липня 2006 року, http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/ ; STUK, 
«Управління вимогами безпеки у виконанні робіт за договором субпідряду під час стадії будівництва АЕС 
«Олкілуото-3»«, Звіт з результатів дослідження 1/06, переклад від 1 вересня 2006 року; повний звіт викладено 
http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/en_GB/news_419/_files/76545710906084186/default/investigation_report.pdf 
87 там само 
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Фінляндія скоротила своє споживання електроенергії на душу населення до рівня Німеччини, країна 
зекономила б близько 44 мільярдів кВт-г електроенергії на рік, що вдвічі перевищує об’єм електроенергії, 
виробленої у 2006 році на чотирьох працюючих реакторах і майже в три рази перевищує об’єми, які, як 
очікується, буде виробляти пропонований новий європейський реактор із водою під тиском. 
 
Насправді обставини замовлення європейського реактора із водою під тиском є такими ж надзвичайними, 
як і ситуація з електроенергією у Фінляндії. Консорціум «Фраматом-Сіменс» («Framatome-Siemens») 
запропонував фіксовану вартість для будівництва об’єкта під ключ, за виключенням підготовчих і 
екскаваторних робіт на місці будівництва. Це безпрецедентна ситуація у надзвичайно ризикованому 
фінансовому середовищі. Залишається з’ясувати, хто нестиме відповідальність за будь-яке зростання 
витрат понад домовлену вартість, яке слід очікувати. Тягар витрат для європейського виробництва вже 
вважається надто великим самим консорціумом, оскільки він замовив основні комплектуючі, корпус 
реактора високого тиску і парогенератори в Японії. Постачальники і «TVO», основне підприємство-
замовник у групі з 61 клієнта, відмовилися вказати, чи інші комплектуючі були замовлені за межами ЄС. 
У будь-якому разі, неясно, чи об’єкт зможе одержати сертифікат «зроблено в ЄС», враховуючи те, що все 
виробництво і збирання основних комплектуючих буде виконано в Японії. 
 
Франція є світовим виключенням у ядерному секторі. 33 роки тому уряд Франції розпочав найбільшу 
в світі державну програму з атомної енергетики як відповідь на так звану нафтову кризу у 1973 році. 
Проте менше 13% споживання нафти у Франції у 1973 році було використано на виробництво 
електроенергії. Три десятиліття по тому Франція скоротила загальне споживання викопного палива 
(нафти, газу, вугілля) на менш ніж 10%, а споживання нафти у транспортному секторі зросло набагато 
більше, ніж річне споживання, замінене атомною енергією в електроенергетичному секторі. 
У 2006 році 59 французьких реакторів88 виробили 78,1% електроенергії (зростання з 77,7% у 2003 році), 
хоча лише близько 55% її встановленої потужності виробництва електроенергії є ядерною. Іншими 
словами, Франція має величезну надлишкову встановлену потужність, яка призвела до демпінгового 
експорту електроенергії до сусідніх країн і стимулювання розвитку надзвичайно неефективних теплових 
застосувань. Історичне зимове максимальне навантаження в розмірі 86 ГВт треба порівняти 
із встановленою потужністю понад 120 ГВт. Навіть достатній 20%-ий резерв залишає теоретичну 
надлишкову встановлену потужність, що в еквіваленті перевищує 34 енергоблоки потужністю 900 МВт. 
Не дивно, що в еквіваленті більше дюжини реакторів працює лише на експорт і Франція усе ще 
залишається єдиною країною в світі, яка зупиняє ядерні реактори у певні вихідні, оскільки вона не може 
продати електроенергію, яку вони виробляють – навіть за зниженими цінами. 
 
З іншого боку, сезонне максимальне навантаження на електромережу несподівано і стрімко зросло 
із середини 1980-их, здебільшого через повсюдне запровадження електричного опалення приміщень і 
підігріву. Приблизно чверть французьких будинків обігріваються за допомогою електрики, що є найбільш 
неекономічним видом генерування тепла (оскільки це призводить до втрати більшості первинної енергії 
у процесі перетворення, транспортування і розподілення). Різниця між днем найнижчого навантаження 
влітку і днем найбільшого навантаження взимку зараз становить близько 55 ГВт. Це дуже неефективний 
графік енергоспоживання, оскільки значні потужності необхідно надавати на дуже короткі періоди часу 
взимку. Цей тип споживання покривається не атомною енергетикою, а тепловими електростанціями 
на викопному паливі, або дорогим імпортом електроенергії під час максимального навантаження. 
У 2005 році Франція імпортувала 10 мільярдів кіловат-годин нетто максимальної потужності з Німеччини 
за невідомою, але, ймовірно, високою ціною. Як наслідок, національне енергетичне підприємство «EDF» 
(«Electricité de France») вирішило у найближчі роки повернути в експлуатацію 2600 МВт дуже старих 
електростанцій, що працюють на мазуті – найстарішу було спершу введено в експлуатацію у 1968 році! – 
для подолання явища максимального навантаження. 
 
Сьогодні енергоспоживання на душу населення у Франції є на понад 25% вищим за енергоспоживання на 
душу населення в Італії (яка поступово згорнула атомну енергетику після чорнобильської катастрофи 
у 1986 році) і на 15% вищим за середнє енергоспоживання ЄС27. Споживання первинної енергії у Франції 
є також значно вищим ніж, наприклад, у Німеччині. 
 
                                                      
88 Здебільшого реактори із водою під тиском, 34 x 900 МВт, 20 x 1300 МВт і 4 x 1400 плюс один 35-річний 
брідерний реактор потужністю 250 МВт (Фенікс, Маркуль). 
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Враховуючи існуючі надлишкові встановлені потужності і середній вік, що становить 23 роки, Франції ще 
довгий час не буде потрібно будувати жодних нових реакторів. Інші фактори також вказують на це: 
 
• Енергетичний естаблішмент роками неофіційно визнає, що країна зайшла надто далеко із часткою 
атомної енергетики у загальній енергетичній суміші, і що у майбутньому внесок атомної енергетики 
не має перевищувати близько 60% виробництва електроенергії. 
• Неймовірно, що Франція будуватиме нові реактори з єдиною метою експортування електроенергії. Це 
буде надто дорого, особливо в умовах лібералізації енергетичного ринку. 
• »EDF» має намір експлуатувати свої реактори тепер уже принаймні 40 років. 
 
Тому спливе багато років, якщо не десятиліть, перш ніж нестача генеруючих  потужностей вимагатиме 
нових електростанцій, працюючих у базовому режимі. Якщо уряд Франції і «EDF» оголосили про свої 
наміри розпочати будівництво нового енергоблоку, це обумовлено тим, що ядерна промисловість 
зіткнулася із серйозною проблемою щодо збереження кваліфікації у цій галузі. 21-го жовтня 2004 року 
«EDF» оголосила місто Фламанвіль місцем реалізації проекту європейського реактора з водою під тиском. 
Фламанвіль розташоване лише у 15 кілометрах від переробного заводу «La Hague» (див. нижче). Вибір 
місця будівництва виявився несподіванкою для багатьох спеціалістів, оскільки воно не відповідає 
технікоіко-економічним критеріям, але видається компенсацією за очікувані скорочення у плутонієвому 
бізнесі по завершенню надання послуг зарубіжним клієнтам. 
 
Франція також експлуатує велику кількість інших ядерних об’єктів, включно із заводом по переробці і 
збагаченню урану, заводом по виготовленню палива і плутонієвим заводом. Франція і Великобританія є 
єдиними країнами у ЄС, які збагачують плутоній з відпрацьованого ядерного палива, що називається 
переробкою. Два заводи «La Hague» мають ліцензію на переробку 1700 т палива в рік. Проте усі значні 
зарубіжні клієнти закінчили свої контракти і за контрактом палива залишається лише на декілька місяців. 
Більшість колишніх клієнтів, таких як Бельгія і Швейцарія, відвернулися від збагачення плутонію, або 
невдовзі це зроблять – німецьким енергетичним підприємствам від липня 2005 заборонено за законом 
перевозити паливо до переробних заводів – або відкрили власні плутонієві заводи, як Японія. Оператор 
заводу «La Hague» компанія «AREVA NC» через це повністю залежить від внутрішнього клієнта «EDF» 
у своїй майбутній діяльності. В той час як дія існуючого контракту закінчилася у 2007 році, навіть це 
не охоплює все відпрацьоване паливо, що вже перебуває на зберіганні або що вже було розвантажене 
протягом цього періоду часу, а отже ясно, що для обох переробних ліній не буде достатньо роботи. 
 
Поглиблене вивчення наслідків для екології і здоров’я від роботи заводу «La Hague» та ідентичного 
британського заводу у Селлафілді було проведено від імені Парламенту ЄС у 2001 році.89 Це дослідження 
дійшло висновку, що ці плутонієві заводи безперечно є єдиними найбільш забруднюючими ядерними 
об’єктами в ЄС. Їхні радіоактивні викиди за звичайних умов роботи відповідають крупній аварії кожного 
року.90 
 
Німеччина експлуатує 17 реакторів, які, за словами МАГАТЕ, забезпечують 31,8% (зростання із 28,1% 
у 2003 році) електроенергії в країні. Проте офіційні джерела у Німеччині показують частку атомної 
енергетики у сукупному національному виробництві електроенергії у розмірі лише 26,4%, демонструючи 
спад у порівнянні з 30% у 1997 році.91 
У 2002 році Парламент проголосував за прийняття закону за поступове згортання атомної енергетики, 
який передбачає, що атомні електростанції в країні мають бути зупинені після досягнення терміну 
експлуатації , що становить в середньому приблизно 32 роки. Проте енергетичні підприємства отримали 
загальний «бюджет виробництва атомної електроенергії» у розмірі 2623 мільярдів кВт-г (що відповідає 
річному світовому виробництву електроенергії) і можуть перенести залишкові (невироблені) кВт-г 

                                                      
89 Майкл Шнайдер (Дир.), із співавторами, «Можливі токсичні наслідки з ядерних переробних заводів 
у Селлафілді (Великобританія) і Кап де ля Аг (Франція)», Кінцевий звіт для програми оцінки науково-
технологічних альтернатив (STOA), Генеральна дирекція з досліджень, Парламент ЄС, Люксембург, листопад 
2001 року, 170 стр. 
90 Невдовзі буде опубліковано новий аналіз, Майкл Шнайдер, Ів Марін’як «Переробка у Франції», Міжнародна 
комісія з ядерного палива (IPFM), очікується 
91 «AG Energiebilanzen», «Bruttostromerzeugung in Deutschland von 1990 bis 2006 nach Energieträgern», 22 серпня 
2007 року 
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з одного реактора, що зупиняється, на іншій. Два енергоблоки вже було зупинено за законом про 
поступове згортання атомної енергетики (АЕС «Стаде», АЕС «Обріґгайм»). Третій енергоблок (АЕС 
«Мюльгайм-Керліх»), який перебував у довгостроковій зупинці з 1988 року, було зупинено просто так. 
Будівництво нових АЕС і переробка відпрацьованого палива (понад об’ємами палива, що було поставлено 
на переробні заводи до 30 червня 2005 року) заборонено. 
Після значної кризи у секторі АЕС після низки інцидентів на АЕС «Брунсбюттель» і АЕС «Крюммель», 
трьох керівників вищої ланки оператора «Фаттенфалль» («Vattenfall») було звільнено, а енергоблоки 
мають пройти масштабні перевірки і модернізацію, і станом на кінець 2007 року усе ще не працюють. 
У той ж час два енергоблоки було зупинено (АЕС «Бібліс А» і АЕС «Бібліс Б») з початку 2007 року 
«для технічного обслуговування». У той час як «Бібліс Б» було повторно запущено 1-го грудня 2007 року, 
«Бібліс А» залишається зупиненим. Подейкують, що оператор «RWE» продовжує простій для того, щоб 
відтягнути дату остаточної планової зупинки цього енергоблоку поза наступні федеральні вибори, 
призначені на 2009 рік, у надії, що прийде уряд, який підтримує атомну енергетику, і відмінить теперішнє 
законодавство про її поступове згортання. Теперішній уряд «великої коаліції» між християнськими 
демократами і соціальними демократами підтвердив законодавство про поступове згортання атомної 
енергетики. У той час як ядерне лобі не полишає надій відмінити рішення про поступове згортання 
атомної енергетики, жодне енергетичне підприємство не має бажання замовити нову АЕС. У загалом 
ворожому громадському оточенні, атомна енергетика не має майбутнього в Німеччині. Тим часом 
виробництво атомної електроенергії впало на 16% у перші дев’ять місяців 2007 року, у порівнянні 
з аналогічним періодом у минулому році. 
 
Нідерланди експлуатують єдину 34-річну АЕС потужністю 450 МВт, яка забезпечує 3,5% (зниження з 4% 
у 2003 році) електроенергії країни. Перше політичне рішення щодо зупинки реактора до 2004 року було 
успішно відмінено оператором у судах. У червні 2006 року було досягнуто домовленості між оператором і 
урядом, яке дозволило роботу реактора до 2033 року за певних умов. «Реактор має обслуговуватися 
за найвищими стандартами безпеки, і його акціонери  «Delta» і «Essent» погодилися пожертвувати 
250 мільйонів євро на проекти зі сталих джерел енергії. Уряд додав ще 250 мільйонів євро, уникаючи 
вимоги про відшкодування збитків, з якою він зіткнувся б, якби і далі наполягав на передчасній 
зупинці».92 
На початку 2004 року борсельский оператор «EPZ» продовжив дію договору на переробку з компанією 
«COGEMA». Це цікаве рішення, враховуючи те, що в Нідерландах немає можливості використовувати 
розділений плутоній. «EPZ» відмовився оголосити свої плани на плутоній, але видається, що він 
платитиме французьким компаніям, аби його позбутися. 
 
Іспанія експлуатує вісім реакторів (на один менше, ніж у 2003 році), які забезпечують 19,8% (зниження 
з 23,6% у 2003 році) електроенергії в країні. Поза фактичним мораторієм, який діє вже багато років, 
теперішній прем’єр Іспанії Хосе Луї Запатеро зробив поступове згортання атомної енергетики частиною 
своїх основних урядових задач. Запатеро оголосив на своїй церемонії інаугурації у квітні 2004 року, що 
його уряд «поступово відмовиться» від атомної енергетики, одночасно збільшуючи фінансування 
відновлюваних джерел енергії, у спробі знизити викиди парникових газів, відповідно до Кіотського 
протоколу. Перший енергоблок (Хосе Кабрера) було зупинено наприкінці 2006 року.  
 
Швеція експлуатує 10 реакторів (на один менше, ніж у 2003 році), які забезпечують 48% (зниження з 50% 
у 2003 році) електроенергії. Швеція є країною, що споживає більше всього електроенергії в ЄС, і 
четвертою в світі. Першопричиною такого високого рівня споживання є широко розповсюджене і дуже 
неефективне використання електроенергії для виробництва тепла. Електричний обігрів і побутове 
споживання гарячої води поглинають приблизно 40 мільярдів кВт-г, що становить більше чверті 
споживання електроенергії країни. 
 
Швеція вирішила на референдумі, проведеному у 1980 році, поступово згорнути атомну енергетику 
до 2010 року. Референдум був дещо дивною ініціативою, оскільки він відбувся коли працювало лише 
шість з запланованих 12 реакторів, решта шість все ще перебували в стадії будівництва. Тому це скоріше 
був референдум щодо «обмеженням програми» ніж «поступового згортання». Після чорнобильської 
катастрофи Швеція пообіцяла поступово зупинити до 1995-6 року два енергоблоки, але плани 
передчасного поступового виведення реакторів з експлуатації було скасовано на початку 1991 року. 
                                                      
92 http://www.world-nuclear.org/info/inf107.html  
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2010 рік лишався терміном поступового виведення АЕС з експлуатації до середини 1990-их, але тривалі 
активні дебати щодо ядерного майбутнього країни призвели до міжсторонньої угоди: Розпочати 
поступове виведення з експлуатації раніше, але відмовитися від кінцевого терміну, що припадає 
на 2010 рік. Отже перший реактор («Барзебек-1») було зупинено у 1999 році, а другий («Барзебек-2») був 
виведений з експлуатації у 2005 році. На відміну від німецьких і бельгійських випадків, уряд Швеції 
погодився виплатити відшкодування за закриття АЕС (близько 900 мільйонів євро за «Барзебек-1»). 
Державний уповноважений Бо Билунд заявив в жовтні 2004 року, що він очікує, що третій енергоблок 
Швеції буде зупинено невдовзі після 2010 року, а інші зупинки буде проведено з періодичністю 
приблизно один енергоблок у кожні три роки. Це означає, що останній енергоблок Швеції буде закрито 
«десь між 2020 і 2030 роками», що відповідає приблизно 40-річному терміну служби реактора. Міністр 
промисловості Ляйф Пагротськи виявив своє побажання щодо швидшого виведення з експлуатації решти 
10 енергоблоків, кажучи: «Я сподіваюся, що зупинку можна організувати якомога скоріше».93 
 
Великобританія експлуатує 19 реакторів (на 4 менше, ніж у 2003 році), які постачають 18,4% (зниження з 
22% у 2003 році) електроенергії країни. Багато з атомних електростанцій Великобританії є доволі 
невеликими, надзвичайно неефективні і старіші за 30 років. Німеччина виробляє більш ніж вдвічі більше 
електроенергії на встановлений реактор, ніж Великобританія. Продуктивність британських реакторів 
може впасти навіть більше після несподіваного виявлення проблем із старінням, які виявилися «більш 
гострими, ніж думали раніше».94 Удосконалені газоохолоджувані реактори (УГР) «виявляються чим раз 
більш ненадійними».95 Якщо компанія «Брітіш Енерджі» («British Energy») не побудує нові реактори, 
попереджає видання ядерного лобі «World Nuclear News», «до 2023 року вона буде експлуатувати лише 
Сайзвелл Бі (Sizewell B) – ВВЕР сучасної конструкції – оскільки УГР є застарілими».96 
Ядерна промисловість Великобританії пройшла через неспокійні десятиліття. Відтоді як Маргарет Тетчер 
не вдалося з першої спроби провести приватизацію наприкінці 1980-их років, ядерний кВт-г виявився 
вдвічі дорожчим, ніж зазначалося перед тим, ядерні енергетичні підприємства і галузі паливної 
промисловості опинилися між скандалом і фактичним банкрутством. У вересні 2004 року Комісія ЄС 
прийняла реструктуризаційний пакет уряду Великобританії в розмірі 6 мільярдів євро для збереження 
виробника атомної енергії, що перебував у приватній власності, компанію «Брітіш Енерджі» («British 
Energy») від ліквідації. Фінансування було частиною більшого процесу з утворення спеціального 
Агентства з виведення з експлуатації АЕС (Nuclear Decommissioning Agency – NDA). NDA мало б 
накопичити частину коштів, необхідних для виведення з експлуатації атомних електростанцій 
Великобританії – що на даний час оцінюються в розмірі 100 мільярдів євро – з надходжень від роботи 
переробного заводу «THORP» і заводу з виробництва плутонієвого палива «SMP». Проте обидва заводи 
переслідувала низка дуже серйозних технічних проблем, які стримували показники їхньої роботи значно 
нижче очікуваних. Витік, на одному з резервуарів-накопичувачів на заводі «THORP» у квітні 2005 року, 
який не помічали протягом близько восьми місяців, призвів до витоку на підлогу будівлі понад 80 м3 

рідкого палива, що містило приблизно 22 тонни урану і 200 кг плутонію. Після двох з половиною років, 
завод переробив лише пробну партію обсягом 33 тонни. Його повторне промислове відкриття на даний 
час заплановано на весну 2008 року. 
 
У 2004 році ядерне лобі у Великобританії розпочало масштабну ініціативу, яка широко висвітлювалася 
в ЗМІ, аби залишити відкритим ядерний вибір. Проте основні урядові міністри відкинули вимоги 
у незвично чіткий спосіб. «Побудова атомних електростанцій може мати ризик того, що майбутні 
покоління одержать «важку» спадщину», – заявила тоді Секретар з питань екології Маргарет Бекетт.97 І її 
колега, що посідала крісло Міністра промисловості, Патриція Хьюітт пояснила у газеті «Таймс»98: 
«Нашим пріоритетом є економія електроенергії і відновлювальні джерела енергії. Зараз ми не маємо 
жодних пропозицій щодо будівництва нових АЕС, але в певний момент у майбутньому, можуть виявитися 
необхідними нові АЕС, якщо ми маємо досягнути своїх показників по зменшенню викидів вуглецю. 
                                                      
93 NucNet, 6 жовтня 2004 року 
94 WNN, «Старіння додає сивих волосин атомній енергетиці Великобританії», 26 жовтня 2007 року, 
http://www.world-nuclear-news.org/regulationSafety/ 
Aging_causes_grey_hairs_at_British_Energy_261007.shtml?jmid=1128393678  
95 там само 
96 там само 
97 «The Observer», 19 вересня 2004 року 
98 «The Times», 18 вересня 2004 року 
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До прийняття будь-якого рішення з цього приводу, необхідними будуть найповніші громадські слухання і 
публікація Білої книги із викладенням пропозицій уряду. Теперішні економічні характеристики 
будівництва нових АЕС роблять його непривабливим варіантом і існують важливі проблеми довкола 
спадку у вигляді ядерних відходів. Ми впевнені, що відновлювальні джерела енергії робитимуть значний і 
зростаючий внесок у задоволення енергетичних потреб Великобританії.» 
 
Проте двох міністрів, слова яких процитовані вище, в міністерстві більше немає і теперішній уряд Брауна 
здається готовим підтримати будівництво АЕС. Після того, як судове оскарження організації «Ґрінпіс» 
успішно підірвало першу процедуру консультацій з громадськістю щодо майбутнього ядерної енергетики 
у Великобританії, другі консультації закінчилися 10 жовтня 2007 року. Однак вони аналогічно вважалися 
неналежними низкою екологічних організацій і об'єднань споживачів, і «Ґрінпіс» подав офіційну скаргу 
щодо проведення процесу у Комітет стандартів ринкових досліджень (Market Research Standards Board – 
MRSB), після того як він разом із іншими неурядовими організаціями  за місяць до цього відмовився 
від участі в консультаціях.99 Уряд звинувачується зокрема в тому, що він прийняв рішення ще до початку 
консультацій, здебільшого перетворивши цей процес у фарс, і в розповсюдженні хибної інформації 
в плані фактичного змісту. 
Конфіденційний проект доповідної записки щодо енергетичної політики для Прем’єр-міністра 
від Держсекретаря з питань бізнесу, реформування підприємств і нормативної бази дивно визначили 
відновлювальні джерела енергії як загрозу розвитку атомної енергетики в результаті послаблення 
європейської схеми торгівлі викидами вуглецю: «[Досягнення планового 20%-го показника 
по відновлювальним джерелам енергії] принципово підриває авторитет схеми… і знижує стимули робити 
інвестиції в інші низьковуглецеві технології, такі як атомна енергетика», – йдеться у доповіді.100 
 
У березні 2006 року Комісія зі сталого розвитку Уряду Великобританії видала звіт із атомної енергетики і 
дійшла наступного висновку101: 

«Більшість членів Комісії переконана, що, за умов достатнього стимулювання і підтримки, 
неядерна стратегія може і має бути достатньою для забезпечення усіх скорочень вуглецевих 
викидів, які нам знадобляться до 2050 року і пізніше, і для забезпечення безпечного доступу 
до надійних джерел енергії. 
Відносно малий внесок, який буде робити нова програма з атомної енергетики щодо 
розв’язання цих проблем (навіть якби нам довелося подвоїти існуючу ядерну потужність, це 
дало б 8%-не скорочення сумарних викидів від рівнів 1990 року до 2035 року, і не зробило б 
майже жодного внеску до 2020 року), просто не виправдовує значні збитки і витрати, які 
були б зазнані у такій програмі». 

 
Єдиною країною у Західній Європі, що не входить до складу ЄС, яка експлуатує атомні електростанції, є 
Швейцарія. Вона експлуатує п’ять реакторів, які охоплюють 37,4% (зниження з 39,7%) споживання 
електроенергії країни. У 2001 році невдоволення атомною енергетикою було як ніколи високим, коли 75% 
швейцарців відповіли «ні» на питання «чи прийнятна атомна енергетика?»102 Тим не менш, у 2003 році 
більшість населення, відхилила дві масштабні пропозиції проти подальшого використання атомної 
енергетики. 
Швейцарія є єдиною ядерною державою, яка постійно проводить референдуми щодо майбутнього атомної 
енергетики. У той час як поступова ліквідація атомної енергетики ніколи не мала достатньої більшості 
голосів, референдуми зберігали ефективний мораторій на будь-який новий проект протягом довгого 
періоду часу. На даний час ядерні оператори розпочали дебати щодо потенційної заміни старіючих 
атомних електростанцій країни. Проте для жодних нових АЕС у Швейцарії немає короткотермінових 
перспектив. 

                                                      
99 http://www.greenconsumerguide.com/index.php?news=3545  
100 «The Guardian», 23 жовтня 2007 року 
101 Комісія зі стійкого розвитку, «Чи відповідь полягає в атомній енергетиці?», Лондон, березень 2006 року 
102 Конрад Ю. Браннер, «Демократичне прийняття рішень в Швейцарії: Референдуми для поступової ліквідації 
атомної енергетики», у «Переосмислення атомної енергетики після 11 вересня 2001 року», «Global Health 
Watch», IPPNW, вересень 2004 року 
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Атомна енергетика в Центральній і Східній Європі 
 
У Болгарії у 2006 році атомна енергетика постачала 43,6% (збільшення з 37,7%) електроенергії країни, 
але 31 грудня 2006 року, для задоволення вимогам для вступу в ЄС, два енергоблоки Козлодуйської АЕС 
було зупинено. Це відбулося слідом за зупинкою перших двох енергоблоків наприкінці 2002 року. Договір 
на зупинку чотирьох реакторів типу ВВЕР 440-230, разом із угодами для аналогічних застарілих реакторів 
у Литві і Словаччині, було укладено в 1999 році. Болгарія одержала 550 мільйонів євро від ЄС в результаті 
цього закриття. На Козлодуйській АЕС усе ще працює два реактори типу ВВЕР 1000. 
 
У 2003 році уряд оголосив про свій намір знову розпочати будівництво на АЕС «Белене» на півночі 
Болгарії. Будівництво реактора спершу почалося у 1985 році, але після політичних змін у 1989 році 
будівництво було відкладено і формально зупинено у 1992 році, частково через занепокоєння щодо 
геологічної стабільності на місці будівництва. У 2004 році було оголошено про тендер на завершення 
ядерного реактора потужністю 1900 МВт і сім фірм спершу виявили зацікавленість. Проте усі, крім двох 
пропозицій, що базувалися на використанні початкової конструкції реакторів типу ВВЕР, одна з яких була 
висунута компанією «Skoda», а друга – компанією «Атомбудекспорт» (АБЕ), було відкликано. У жовтні 
2006 року консорціуму АБУ, що об’єднував французько-німецьку компанію «AREVA NP» і болгарські 
фірми, було надано контракт вартістю 4 мільярди євро, хоча станом на жовтень 2007 року не було 
підписано жодного контракту. 
 
Суперечки не вщухають довкола завершення Оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), яка 
не містить належної інформації щодо сейсмічних умов, а також не розглядає поза-проектні аварії і 
не повідомляє подробиці потенційних наслідків виведення з експлуатації103. Більш того, після позову 
екологічних груп, автори першої Оцінки впливу на навколишнє середовище підтвердили в суді, що вона є 
неповноцінною і що необхідна нова ОВНС, після затвердження проекту і забудовника104. У лютому 
2007 року влада Болгарії оголосила Комісії ЄС плани щодо будівництва, як від них вимагається за Угодою 
Євратому. Біло започатковано проект будівництва АЕС «Белене», в якому державне підприємство 
«Національна Електріческа Компанія» (НЕК) здійснюватиме загальний контроль, володіючи 51% 
відсотком акцій, але решта акцій було виставлено на тендер, до якого виявила зацікавленість низка 
компаній, включаючи «ENEL», «EDF», «Suez’s Electrabel», «E.ON», «RWE» і «CEZ». Загальна вартість 
проекту зраз оцінюється оператором в розмірі близько 7 мільярдів євро (4 мільярди євро на АЕС плюс 
пов’язані з ними витрати на розвиток інфраструктури). 
 
Чехія має шість реакторів за російським проектом, що працюють на двох АЕС у м. Дуковани і Темелін. 
На першій розташовано чотири реактори типу ВВЕР 440-213, у той час як на іншій – два енергоблоки 
типу ВВЕР 1000-320, разом вони виробляють 31,5% (з 31,1%) електроенергії країни. 
АЕС «Темелін» була осередком серйозних дебатів відтоді, коли в середині 1990-их було прийнято 
рішення знову розпочати будівництво після його призупинення  у 1989 році . Реактори зрештою було 
запущено в 2000 і 2002 році. Міжнародне енергетичне агентство заявило, що «незважаючи на низькі 
експлуатаційні витрати, амортизація витрат Темелінської АЕС – сукупний фонд, що за підрахунками 
становить 99 мільярдів чеських крон (3,7 мільярди євро) плюс 10 мільярдів чеських крон (0,37 мільярдів 
євро) неамортизованого відсотка – створить значний фінансовий тягар для Чехії».105  
Навіть після початку роботи реакторів, дебати не припинилися, оскільки технічні проблеми, особливо 
пов’язані з незвичайно великими турбінами, спричинили низку позапланових перебоїв в роботі. Проблему 
з турбінами було більш-менш вирішено до 2004 року. Проте відтоді найбільшою – та актуальною також 
з точки зору ядерної безпеки – проблемою, яка стримує коефіцієнти використання навантаження 
на низькому рівні, є проблема з деформацією паливних елементів. В результаті, коефіцієнти використання 
потужності обох енергоблоків залишаються низькими – лише приблизно на рівні 70%, що значно менше 
міжнародного середнього показника для АЕС того ж типу. Крім того, з 2000 року на Темелінські АЕС 
загалом відбулося 20 подій 1-го рівня за Міжнародною шкалою ядерних подій, із тенденцією зростання 

                                                      
103 Ґрінпіс, «Коментарі щодо стислого змісту звіту з Оцінки впливу на навколишнє середовище Інвестиційної 
пропозиції АЕС «Белене»«, червень 2004 року 
104 Відповіді команди, що проводила Оцінку впливу на навколишнє середовище, на питання 29, поставлене 
неурядовими організаціями і громадянами під час слухань щодо Обсягів ОВНС для Белене, 2004 
105 Міжнародне енергетичне агентство, «Енергетичні політики в країнах МЕА – Огляд по країні - Чехія, МЕА 2001 
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(2000 – один, 2001 – два, 2002 – два, 2003 – два, 2004 – три, 2005 – п’ять, 2006 – чотири, 2007 – два 
до середини року). 
АЕС в Дуковани працюють з першої половини 1980-их років і мають зазнати конструктивних змін як 
для продовження строку служби реакторів, так і для одночасного збільшення їхньої продуктивності 
приблизно на 15%. Зараз експлуатуюча організація передбачає, що АЕС буде продовжувати працювати 
до 2025 року. 
 
В Угорщини є одна атомна електростанція, що працює біля міста Пакш, на якій розташовано чотири 
реактори типу ВВЕР 440-213, забезпечуючи 37,7% (з 32,7% у 2003 році) від виробництва електроенергії 
країни. Промислова експлуатація реакторів розпочалася на початку 1980-их і зазнавала конструкторських 
робіт для продовження їхньої роботи до 50 років із збільшеною продуктивністю до 20%. У квітні 
2003 року на другому реакторі АЕС відбулася найгірша за історію країни ядерна аварія, що була 
класифікована за міжнародною шкалою як «серйозний інцидент» (рівень 3), яка призвела до евакуації 
основної реакторної зали і просочування радіоактивності у зовнішнє навколишнє середовище. Під час 
очищення паливних стрижнів застосовувалося неналежне охолодження, що призвело до значного 
ушкодження всіх 30 тепловиділяючих зборок. Реактор не працював протягом 18 місяців. 
У 1998 році оператор АЕС в Пакші запропонував будівництво додаткового ядерних потужностей, але ця 
пропозиція була відкинута національним енергетичним підприємством «MVM». Проте у 2007 році плани 
щодо будівництва нових ядерних енергоблоків знову розповсюдилися урядовцями, хоча вони і не входять 
у жодну затверджену енергетичну політику. 
 
Інгалінська АЕС у Литві є єдиною АЕС типу РБМК, що досі працює поза межами Росії. Враховуючи 
вплив, який мала чорнобильська катастрофа по Західній Європі, дивовижно, що в межах Європейського 
Союзу дозволили експлуатувати аналогічну конструкцію. В якості частини договору приєднання до ЄС, 
енергоблок, що залишається, має бути зупинено до кінця 2009 року, перший енергоблок було зупинено 
в 2004 році. Довгий час виведення з експлуатації виправдовували великою продуктивністю АЕС. Проте 
навіть після зупинки першого енергоблоку у 2004 році, АЕС усе ще відповідає за 72,3% (з 79,9%) 
електроенергії країни. Це обумовлюється тим, що АЕС є надто великою для відносно невеликого 
енергоспоживання країни. Залежність країни від одного реактора заради такого великого відсотка її 
електроенергії є надзвичайно ризикованою з точки зору надійності енергопостачання. 
 
У лютому 2007 року уряди балтійських держав і Польщі в принципі домовилися побудувати нову 
атомну електростанцію поблизу міста Ігналіна. Парламентський законопроект було прийнято в Литві 
в липні 2007 року, вимагаючи її будівництва і завершення до 2015 року. Повідомляється, що в якості 
країни розташування АЕС Литва попередньо матиме 34% проекту, у той час як інші партнери матимуть 
22% проекту, що може містити 3 ГВт атомної енергії, проте кінцевий розподіл права власності все ще має 
бути врегульовано. Якщо проект матиме продовження, він також вимагатиме будівництва додаткових 
ліній передачі, особливо між Литвою і Польщею, вартістю приблизно 300 мільйонів євро. Протягом 
2007 року мала бути проведена Оцінка впливу на навколишнє середовище, яка мала бути завершена 
у 2008 році. Проте на початку 2008 році було повідомлено, що «нещодавно обраний у Польщі ліберально-
демократичний уряд не виявив ентузіазму свого попередника щодо участі в проекті Ігналінської АЕС 
у сусідній Литві», і що участь Польщі «не є визначеною».106 
 
Чернаводська АЕС у Румунії має єдиний реактор типу CANDU (канадська конструкція) в Європі. АЕС 
було введено в експлуатацію за режиму Ніколае Чаушеску і спершу пропонувалося, щоб на ній було 
розташовано п’ять енергоблоків. Будівництво було розпочато у 1980 році з використанням коштів 
«Canadian Export Development Corporation», але будівництво було згорнуто на початку 1990-их і 
зосереджено на першому енергоблоці. Зрештою АЕС було завершено у 1996 році із вартістю, що 
оцінювалася в розмірі близько 2,2 мільярдів доларів США, і із запізненням майже на десятиліття. Другий 
реактор, також побудований за зарубіжної фінансової допомоги, включаючи канадську позику в розмірі 
140 мільйонів доларів США і позику від «Євратом» у розмірі 223 мільйонів євро, було приєднано 
до мережі в серпні 2007 року. 
Атомна енергія забезпечувала 9% (зменшення від 9,3%) електроенергії Румунії в 2006 році. 
Активно розробляються плани щодо завершення двох додаткових енергоблоків на АЕС. Була 
запропонована участь в тендері для створення незалежного енергетичного реактора між енергетичним 
                                                      
106  WNN, 3 січня 2008 року 
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підприємством «SNN», яке має завершити будівництво і забезпечувати експлуатацію і технічне 
обслуговування, та приватним інвестором. Пропозиції має бути подано до кінця 2007 року, і було сказано, 
що роботи розпочнуться у 2008 році, і попередня дата пуску в експлуатацію третього енергоблоку 
припадає на 2014 рік, а четвертого – на 2015 рік. Зважаючи на досвід минулих років, такий графік 
видається надзвичайно оптимістичним. 
 
Компанія «Slovak Electric» експлуатує всі атомні електростанції в Словаччині у двох містах: Богуніце, 
у якому розташовано три енергоблоки типу ВВЕР 440, і Моховце, у якому розташовано два енергоблоки. 
АЕС «Богуніце» має останній в ЄС працюючий енергоблок типу ВВЕР 440-230, зупинка якого 
запланована на 2008 рік, причому перший реактор зупинено в 2006 році. Щодо решти енергоблоків ВВЕР 
440-213, реалізуються конструкторські плани для продовження строку їхньої служби до 40 років, що 
дозволить АЕС працювати до 2025 року. 
Енергоблоки на АЕС «Моховце» було завершено лише в 1998 і 1999 роках. Вони мали бути першими 
реакторами, які очікували фінансування будівництва від Європейського банку реконструкції та розвитку 
(ЄБРР) у 1995 році, проте на останньому тижні перед ймовірно позитивним рішенням, яке мала прийняти 
рада директорів Банку, уряд Словаччини відкликав заявку на одержання позики. Казали, що анулювання 
було обумовлено умовами і вартістю проекту, і що його буде завершено з меншими витратами 
із використанням здебільшого російського і словацького обладнання. У той час припускалося, що 
завершення реакторів, які офіційно були завершені на 90% і 75%, коштуватиме близько 800 мільйонів 
євро. Проте, коли їх зрештою було завершено, витрати виявилися приблизно вдвічі більшими за цю суму. 
Атомна енергія забезпечила 57,2% (57,4% у 2003 році) електроенергії в країні у 2006 році. 
У жовтні 2004 року італійська енергетична компанія «ENEL» мала успіх у своїй пропозиції щодо 
придбання 66% державної компанії «SE». В якості частини своєї пропозиції «ENEL» запропонувала 
інвестувати майже 2 мільярди євро у нові генеруючі потужності. Як повідомлялося, пропозиція включала 
завершення енергоблоків «Моховце-3» і «Моховце-4». У лютому 2007 року «SE» оголосило, що воно 
продовжує завершення цих енергоблоків і що «ENEL» погодилося інвестувати в них 1,8 мільярдів євро. 
Незважаючи на тиск з боку уряду Словаччини щодо повторного початку будівництва у 2007 році, процес 
затвердження і подачі заявок не було завершено.  Завершення реакторів заплановано до 2012 і 2013 років. 
Якщо цей проект матиме продовження, ЄС отримає реактори застарілої 40-річної радянської конструкції 
без сучасних захисних систем, що створить дуже небезпечний прецедент. Наразі не передбачається, що 
буде проведено нову оцінку впливу на навколишнє середовище із схваленням на основі дозволу 
на будівництво від 1986 року. 
 
АЕС «Крско» у Словенії була першим у світі реактором, яким спільно мали володіти дві країни – 
Хорватія і Словенія. Реактор є вестінггаузьким ВВЕР потужністю 696 МВт, який було приєднано 
до мережі у 1981 році і який має працювати до 2021 року. Атомна енергія забезпечила 40,3% (40,5% 
у 2003 році) електроенергії в країні у 2006 році. 
Вироблена електроенергія розподіляється між двома країнами. Зараз відбувається обговорення 
будівництва другого реактора на АЕС, причому принципове рішення очікується наступного року. 
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Росія та колишній Радянський Союз 
Вірменія має один залишковий реактор під назвою «Вірменія-2» на АЕС в м. Мездамор, яка розташована 
у 30 кілометрах від столиці Єреван. Цей реактор має ранню радянську конструкцію типу ВВЕР 440-230 і 
з роками викликав значні занепокоєння, в тому числі в ядерних колах. Проте він продовжує працювати 
здебільшого через високий відсоток – 42% (що зріс від 35,5% у 2003 році) – електроенергії, яку він 
виробляє в країні. Реактор має бути зупинено в 2016 році. Уряд Вірменії вивчає фінансування і 
будівництво додаткового реактора, причому в вересні 2007 року Міністр енергетики заявив Парламенту, 
що він коштуватиме 2 мільярди доларів США і його будівництво займе чотири з половиною роки. 
 
У Росії є 31 працюючий реактор із загальною встановленою потужністю в розмірі 21,7 ГВт. У 2006 році 
АЕС виробили 144 мільярдів кіловат-годин, забезпечивши 15,9% (у порівнянні із 17% у 2003 році) 
електроенергії країни. З реакторів, що працюють: 15 є ранньої конструкції, 4 – першого покоління ВВЕР 
440-230 и 11 – типу РБМК, які зараз зупиняються у державах-членах ЄС за умовами договорів 
про приєднання; чотири є малими (11 МВт) киплячими ядерними реакторами, що використовуються 
для комбінованого виробництва електроенергії і тепла в Сибіру; один – швидкий брідер; і 11 – легководні 
реактори другого покоління (два реактори типу ВВЕР 440-213 і дев’ять типу ВВЕР 1000). Середній вік 
реакторів, що працюють, становить 25 років і лише два було завершено за останні 10 років. 
 
Сім реакторів офіційно перебувають в стадії будівництва, чотири з яких розпочато 20 років тому 
(Волгодонськ-2 [1983]; Курськ-5 [1985], Калінін-4 [1986] і Балаково-5 [1987]). З інших реакторів один є 
швидким брідером у Білоярську, а два – малими реакторами типу ВВЕР (30 МВт), які мають 
розташовуватися на баржах в Архангельській області. Виявляється, що АЕС «Балаково-5» «зникла 
зі списку» і «завершення було відкладено» через те, що РАО ЄЕС назвало його «низькопріоритетним».107 
Проте інший енергоблок – новий ВВЕР 1200 у м. Нововоронеж – з’явився в цьому переліку.108 
 
У вересні 2007 року «АтомЕнергоПром» оголосив плани на будівництво додаткових восьми ВВЕР 1200 
до 2016 року, причому після цього буде побудовано подальші реактори. Загалом орган державної влади 
очікує, що теперішня потужність АЕС до 2020 року зросте більш ніж вдвічі. Протягом останніх років уряд 
поспішив розробити нові плани щодо розширення ядерного сектора. Наприклад, план у 2000 році полягав 
в тому, що до 2010 року біде вироблено понад мільярдів кіловат-годин електроенергії. Незважаючи на те, 
що ці плани не втілилися в життя, покращена економічна ситуація в Росії робить великі витрати 
на інфраструктурні проекти більш можливими. У жовтні 2006 року була прийнята програма розвитку 
атомної енергетики вартістю 55 мільярдів доларів США. Майже половина вартості цієї пропонованої 
програми – 26 мільярдів доларів США – мала надійти з федерального бюджету, а решта – із самої 
промисловості. 
 
Протягом останнього десятиліття у ядерному секторі майже не було змін, лише декілька АЕС було 
введено в експлуатацію або зупинено. Проте ця ситуація довго не триватиме, оскільки очікується, що 
велику кількість – до 17 – реакторів країни буде зупинено протягом наступних 10 років. Отже, якщо план 
великого будівництва, передбачений Федеральною цільовою програмою, не буде активно розроблятися, 
Росія стане свідком значного зменшення виробництва атомної енергії до 2020 року. 
 
Росія будує більше реакторів на експорт, ніж для свого внутрішнього ринку, зі збутом новішої 
конструкції – АЕС 91 і АЕС 92 – у Болгарії, Китаї та Індії. Розробляється низка інших конструкцій 
реакторів, включно із меншим ядерним реактором на киплячій воді потужністю 300 МВт. Окрім того, 
«Росатом» одержав дозвіл на будівництво реакторів на баржах – так званих плаваючих реакторів. 
 
Росія розвинула повний паливний цикл. Російські запаси урану становлять приблизно 5% загальних 
світових ресурсів , причому найбільші копальні розташовані біля китайсько-монгольського кордону. 
Також пропонуються плани щодо розробки родовищ у низці країн шляхом створення Уранової 

                                                      
107 http://www.uic.com.au/nip62.htm  
108 там само; Для уніфікації джерел, ми вирішили обґрунтувати таблицю енергоблоків, що офіційно 
перебувають в стадії будівництва, у Додатку І, даними, наданими PRIS МАГАТЕ, навіть якщо вони явно 
суперечать іншим джерелам. 
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гірськорудної компанії (УГРК) спільно із Казахстаном, Узбекистаном і Монголією. У вересні 2007 року 
було також підписано угоду з урядом Австралії для імпорту урану вартістю до 1 мільярду доларів США 
на рік. 
Протягом багатьох десятиліть Росія займалася поставкою свіжого ядерного палива і поверненням 
відпрацьованого ядерного палива до/з країн у Центральній та Східній Європі. Ця практика тепер значною 
мірою призупинена і призвела до згортання значних рівнів переробки в Росії. Будівництво АЕС РТ-2 
у місті Красноярськ, що пропонується для переробки палива ВВЕР 1000, було зупинено і зараз 
переробляється лише паливо з ВВЕР 440. 
 
Україна має п'ятнадцять реакторів, що працюють, забезпечуючи 47,5% (у порівнянні із 45,9% у 2003 році) 
електроенергії країни. Аварія на Чорнобильській АЕС у 1986 році не лише завдала величезної шкоди 
економіці країни, навколишньому середовищу і здоров’ю громадськості, але також зупинила розвиток 
атомної енергетики. Ситуація загострилася, коли сталася ще одна аварія на другому енергоблоці 
Чорнобильській АЕС у 1991 році. Відтоді два енергоблоки, що залишилися на Чорнобильській АЕС, було 
зупинено і АЕС зараз перебуває на ранніх стадіях виведення з експлуатації. 
 
З 1986 року було завершено три реактори – «Запоріжжя-6», «Хмельницький-2» і «Рівне-4». Завершення 
останніх двох енергоблоків спершу планувалося з використанням фінансування ЄБРР і «Євроатома», але 
в останній момент проект було знято урядом України, який стверджував, що витрати і умови позик є 
зависокими. Реактори було завершено за допомогою українських і російських ресурсів, проте обидва 
реактора пізніше одержали значно менші позики як від ЄБРР, так і від «Євроатома»-у 
для »післяпускових» налагоджувальних робіт. 
 
У 2006 році уряд затвердив стратегію для початку будівництва ще 11 реакторів до 2030 року, проте ще 
досі неясно, які для цих реакторів буде обрано конструкції, розміри і місця розташування, причому 
прийняття рішень щодо цього призначене на 2008 рік. План також передбачає, що існуючі реактори буде 
замінено, отже загалом пропонується 22 нових реактори. 
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Висновки 
Стан і перспективи ядерної промисловості в світі протягом останніх декількох років широко 
висвітлювалися в пресі і здобули значну увагу ЗМІ. Цей звіт намагається надати просторові елементи 
основної інформації для інтелектуального аналізу та інформованого прийняття рішень.  
 
Станом на кінець 2007 року в світі існує 439 працюючих ядерних реакторів. Тобто на 5 менше, ніж п’ять 
років тому. 34 енергоблоки зазначені Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) як «такі, що 
перебувають в стадії будівництва». Тобто приблизно на 20 енергоблоків менше, ніж наприкінці 1990-их.  
У 1989 році загалом 177 ядерних реакторів експлуатувалися у країнах, що зараз є державами-членами ЄС 
27. Ця кількість скоротилася до 146 енергоблоків станом на кінець 2007 року. 
 
У 1992 році «Worldwatch Institute» у Вашингтоні, WISE-Paris і «Greenpeace International» опублікували 
перший «Звіт про стан світової ядерної промисловості». Як показав перший актуалізований огляд 
у 2004 році, аналіз від 1992 року виявився вірним. Фактично об’єднана встановлена потужність 436 
енергоблоків, що працювали в світі в 2000 році, становила менше 352000 мегават – у порівнянні 
з прогнозом Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з 1970-их, який становив до 4450000 
мегават. Сьогодні потужність 439 реакторів, що працюють по всьому світі, дорівнює 371700 мегават. 
Атомні електростанції забезпечують 16% електроенергії, 6% промислової первинної енергії і 2-3% 
кінцевої енергії в світі – і існує тенденція до подальшого зниження – менше, ніж виробляють одні лише 
гідроелектростанції. Двадцять одна з 31 країни, що експлуатують АЕС, зменшили свою частку атомної 
енергії в складі електроенергії в 2006 році, у порівнянні з 2003 роком. 
 
Середній вік працюючих АЕС становить 23 роки. Деякі атомні енергетичні підприємства передбачають 
строк служби реакторів тривалістю в 40 років і більше. Враховуючи те, що середній вік усіх 117 
енергоблоків, які вже було зупинено, становить приблизно 22 роки, збільшення життєвого циклу вдвічі 
вже видається доволі оптимістичним. Проте ми припустили середній строк служби тривалістю в 40 років 
для всіх реакторів, що працюють, і для тих, що на даний час перебувають у стадії будівництва,109 і 
підрахували, скільки АЕС будуть зупинятися рік за роком. (див. графік 6). Такий експеримент дає змогу 
оцінити кількість АЕС, які буде необхідно ввести в експлуатацію протягом наступних десятиліть для того, 
щоб зберегти ту ж кількість працюючих АЕС.  
Окрім енергоблоків, що на даний час перебувають в стадії будівництва, із запланованою датою введення 
в експлуатацію, 70 реакторів (40000 МВт) необхідно буде запланувати, побудувати і ввести в експлуатацію 
до 2015 року – по одній кожні півтора місяці – та додаткові 192 енергоблоки (168000 МВт) протягом наступних 
10 років – по одній кожні 18 днів. Цей результат не різниться від аналізу, проведеного у 2004 році. 
Навіть якби Фінляндія і Франція побудували б по реактору, Китай домігся б додаткових 20 АЕС, а Японія, 
Корея і Східна Європа додали б декілька енергоблоків, загальна світова тенденція, скоріше за все, буде 
на зниження протягом наступних двох-трьох десятиліть. Із надзвичайно довгими періодами підготовки, 
що становлять 10 років і більше, особливо неможливо зберегти чи навіть збільшити кількість АЕС, що 
працюють, протягом наступних 20 років, якщо строки експлуатації не буде суттєво збільшено 
в середньому поза 40 років. Наразі немає жодної підстави для такого припущення. 
Нестача кваліфікованої робочої сили, масова втрата кваліфікації, важкі виробничі ускладнення (єдиний 
завод у світі – «Japan Steel Works» – може відливати об’ємні штамповки для певних корпусів реактора 
високого тиску), нестача довіри міжнародних фінансових організацій, сильні конкуренти з  боку систем 
використання природного газу і відновлювальних джерел енергії, що є набагато динамічнішими, 
загострюють проблеми старіння цієї промисловості. 
Через два з половиною роки від початку будівництва демонстраційний пілотний проект найбільшого 
в світі забудовника АЕС – європейський реактор з водою під тиском «Олкілуото-3» компанії «AREVA» – 
відстає від графіку на понад два роки і перевищує бюджет щонайменше на 1,5 мільярди євро (50%). 
У червні 2005 року галузевий журнал «Nuclear Engineering International» опублікував аналіз видання 
«Докладу про стан світової ядерної промисловості» від 2004 року під своїм заголовком: «В пошуках 
виходу – у різкому протиріччі з численними повідомленнями про потенційне «відродження атомної 
енергетики», атомна ера скоріше в сутінках, ніж у розквіті». 
Наприкінці 2007 року нам нічого додати. 
                                                      
109 У підрахунок не включені реактори, які не мають планової дати введення в експлуатацію. Це стосується 10 з 34 
енергоблоків, зазначених МАГАТЕ як такі, що перебувають в стадії будівництва, станом на кінець 2007 року. 
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Додаток-1: Ядерні реактори, що значаться як «такі, що перебувають у стадії будівництва» 
станом на 31 грудня 2007 року 

Країна Енерго
блоки 

МВте 
(нетто) 

Початок 
будівництва 

Планове приєднання 
до мережі  

АРГЕНТИНА 1 692 1981/07/14 ? 
БОЛГАРІЯ 
   Белене-1 
   Белене-2 

2 
 
 

1906 
 953 
 953 

 
1987/01/01 
1987/03/31 

 
? 
? 

КИТАЙ 
   Гоньянхе 
   Линьао-3 
   Линьао-4 
   Кіншан-II-3 
   Кіншан-II-4 

5 
 
 
 
 
 

3220 
1000? 
1000 
1000 
 610 
 610 

 
2007/08/18 
2005/12/15 
2006/06/15 
2006/03/28 
2007/01/28 

 
? 
2010/08/31 
? 
2010/12/28 
2011/09/28 

ФІНЛЯНДІЯ 1 1600 2005/08/12 2010/12/01* 
ФРАНЦІЯ 1 1600 2007/12/03 Summer 2011 
ІНДІЯ 
…Кайґа-4 
…Куданкулам-1 
…Куданкулам-2 
…PFBR 
…Раджастхан-5 
…Раджастхан -6 

6 
 

2910 
 202 
 917 
 917 
 417 
 202 
 202 

 
2002/05/10 
2002/03/31 
2002/07/04 
2004/10/23 
2002/09/18 
2003/01/20 

 
2007/07/31** 
2009/01/31 
2009/07/31 
?  
2007/06/30** 
2007/12/31 

ІРАН 1 915 1975/05/01 2007/11/01*** 
ЯПОНІЯ 1 866 2004/11/18 2009/12/01**** 
ПАКІСТАН 1 300 2005/12/28 2011/05/31 
РОСІЯ 
…Балаково-5 
…БН-800 
…Калінін-4 
…Курск-5 
…Северодвінськ-1 
…Северодвінськ-2 
…Волгодонськ 

7 4585 
 950 
 750 
 950 
 925 
  30 
  30 
.950 

 
1987/04/01 
1985***** 
1986/08/01 
1985/12/01 
2007/04/15 
2007/04/15 
1983/05/01 

 
2010/12/31 
? 
2010/12/31 
2010/12/31 
? 
? 
2008/12/31 

ПІВДЕННА КОРЕЯ 
…Шінь-Корі-1 
…Шінь-Корі-2 

3 2880 
 960 
 960 

 
2006/06/16 
2007/06/05 

 
2010/08/01 
2011/08/01 

…Шінь-Вольсонь-1   960 2007/11/20 2011/05/28 
ТАЙВАНЬ****** 
…Люньмен-1 
…Люньмен-2 

2 
 

2600 
1300 
1300 

1999 
1999 

 
2010 
2010 

УКРАЇНА 
…Хмельницький-3 
…Хмельницький-4 

2 1900 
 950 
 950 

1986/03/01 
1987/02/01 

 
2015/01/01 
2016/01/01 

АРГЕНТИНА 1 1165 1972/12/01 ? 
Разом: 34 27139   

 Джерела: МАГАТЕ, грудень 2007 року, якщо не зазначено інакш 
Примітки:  
* Ця дата відноситься до нової планової здачі в експлуатацію АЕС. Проте, власник АЕС компанія «TVO» наразі повідомила 
дати для «промислової експлуатації» АЕС, яка зазвичай відбувається через декілька місяців після початкової здачі в 
експлуатацію. Можливо, що нові затримки, повідомлені в грудні 2007 року, відстрочать промислову експлуатацію до кінця 
2011 року. («TVO», прес-реліз, 28 грудня 2007 року, див. http://www.tvo.fi/1016.htm ) 
** Станом на кінець 2007 року не повідомлялося, що енергоблок було приєднано до енергомережі. 
*** Станом на кінець 2007 не повідомлялося, що енергоблок було приєднано до енергомережі. 
**** Ця дата відноситься до нової планової здачі в експлуатацію АЕС. 
***** Цікаво, що інформаційна система МАГАТЕ з ядерних реакторів (Power Reactor Information System – PRIS) надає нову 
дату початку будівництва – 2006/07/18. До 2003 року Комісія з атомної енергетики франції (Atomic Energy Commission – CEA) 
зазначила БН-800 як «таку, що перебуває в стадії будівництва» із датою початку будівництва – «1985». У подальших номерах 
щорічного видання CEA ELECNUC, «Атомні електростанції в світі» («Nuclear Power Plants in the World») БН-800 зникла.  
****** Дані по Тайваню взято з http://www.world-nuclear.org/info/inf115_taiwan.html 
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