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Мета презентації:
провести аналіз  щодо впровадження  диверсифікації 

ядерного палива для українських АЕС та розглянути можливі 

перспективи роботи за цим напрямком



Диверсифікація «diversification» (англ). 

означає «різноманітність»

• Актуальним і пріоритетним 
питанням для ядерної 
енергетики України є 
диверсифікація ядерного 
палива, яка полягає в 
заміні проектних 
тепловиділяючих збірок  на 
альтернативні. 

• Як альтернативні ТВЗ на 
українських атомних 
електростанціях
використовуються паливні 
збірки Westinghouse 
Electric Company (WFA).



Два типи водо-водяних енергетичних реакторів українських 

АЕС (ВВЕР-440 і ВВЕР-1000) були розроблені у СРСР ще в кінці 

60-х - початку 70-х років

ЮУАЕС

енергоблоки №1-3

ВВЕР-1000

РАЕС

енергоблоки № 1,2

ВВЕР-440

енергоблоки № 3,4

ВВЕР-1000

ЗАЕС

енергоблоки № 1-6

ВВЕР-1000

ХАЕС

енергоблоки № 1,2

ВВЕР-1000



Основним постачальником 

ядерного палива українських АЕС 

з ВВЕР залишалась Росія. Проте 

досвід інших ядерних ринків 

показував, що монополізація 

постачань і зберігання ядерного 

палива негативно впливає як на 

забезпечення безпеки, так і на 

забезпечення конкуренції для 

поліпшення технологій і 

економічності. 

В рамках диверсифікації джерел 

постачань ядерного палива для 

атомних станцій України і 

зниження залежності від одного 

джерела – російської компанії 

ТВЕЛ - державне підприємство 

«НАЕК «Енергоатом» в квітні 2014 

року уклало договір з компанією 

Westinghouse, яка виготовляє 

паливо на своєму заводі в Швеції



Перші кроки у взаємовідносинах України з американською 
компанією Westinghouse

1991 1992 1993 1994 1996 1998 2014

1991 рік - розпад Радянського Союзу.
1992 рік - український уряд отримав від General Atomics (США) пропозицію -
будівництво заводу по переробці високозбагаченого урану в низькозбагачений уран.
1993 рік - в Києві відбулася зустріч з представниками General Atomics, в ході якої
американці запропонували за 4 роки створити в Україні власне виробництво ядерного
палива на основі спільного підприємства.
Ще одна пропозиція поступила від найбільшої американської компанії Westinghouse.
1994 рік - ухвалено рішення сформувати протокол намірів про співпрацю з
Westinghouse.
1996 рік - урядом України проведений тендер на будівництво в Україні заводу по
виготовленню ядерного палива.
1998 рік - між урядами України і США підписано угоду про співпрацю в області
мирного використання ядерної енергії.
2014 рік - укладено договір ДП «НАЕК «Енергоатом» з компанією Westinghouse про
постачання ядерного палива для атомних станцій України.



1998 рік - енергоблок № 3 ЮУ АЕС був обраний як пілотний проект для планового 
завантаження американським паливом, оскільки  логістика стала об'єктивною і 
важливою складовою при виборі АЕС. 

2005 рік - завантаження перших 6-ти дослідницьких американських касет в активну зону 
енергоблока № 3.   З того ж року на енергоблоках № 2 і № 3 ЮУ АЕС почали 
експлуатуватися ТВЗ двох виробників - ТВЕЛ і Westinghouse. 

2014 рік - початок агресії РФ. Державна інспекція ядерного регулювання України схвалила 
модифіковане ядерне паливо Westinghouse для подальшого використання на більшій 
кількості АЕС. 

2014 рік – ДП НАЕК «Енергоатом» і компанія Westinghouse підписали контракт, що 
передбачав поступове, але значне збільшення об'ємів постачань палива.

2015 рік в реактор енергоблока № 3 ЮУАЕС завантажили 42 паливних касети 
виробництва Westinghouse. 

Енергоблок № 3 

Южно-Української АЕС. 

Пілотний проект.



2016 рік в активну зону реактора енергоблока №3 було розміщено 80 
паливних касет російської компанії ТВЕЛ і 83 укріплених тепло-виділяючи 
збірки компанії Westinghouse. 

2018 рік - 3-й енергоблок  ЮУ АЕС працює виключно на ядерному паливі 
Westinghouse.

2019 рік 5-й енергоблок ЗАЕС став другим енергоблоком в Україні, який 
працює виключно на ядерному паливі американської компанії Westinghouse. 

червень 2020 року активна зона реактора енергоблока №2 ЮУ АЕС повністю 
сформована з паливних збірок модифікованої конструкції виробництва 
компанії Westinghouse. 

Енергоблок № 3 

Южно-Української АЕС. 

Пілотний проект.



Сьогодні паливо ТВЗ-WR експлуатується на 2-му и 3-му
енергоблоках ЮУ АЕС і чотирьох (№1,3,4,5) енергоблоках

ЗАЕС.

На енергоблоках №1,3,4 ЗАЕС повне завантаження паливом

Westinghouse планується в 2021 році. У тому ж році

планується розширити експлуатацію ТВЗ-WR на блоці № 3

РАЕС.



Перспективи роботи по 

диверсифікації ядерного палива 

Продовження співпраці 

• на енергоблоках українських атомних електростанцій 
використовується паливо не тільки від двох різних виробників, що 
досить поширене у світовій практиці, а й паливні збірки різних 
конструкцій, що робить нашу країну першою в світі, яка це 
зробила

Україна вивчає можливість власного виробництва ядерного палива 

•проводиться аналіз доцільності створення в країні власного виробництва 
ядерного палива. «Енергоатом» отримав від Westinghouse пропозицію 
щодо попереднього техніко-економічного дослідження конструкції і 
технології виробництва паливних збірок ВВЕР-1000 в Україні. Ця пропозиція 
знаходиться на розгляді у всіх зацікавлених відомств

Розширення диверсифікації постачань ядерних матеріалів і послуг

•між НАЕК "Енергоатом" і канадською компанією Cameco Corporation, підписаний 
меморандум про взаєморозуміння в ядерно-энергетичній сфері. Cameco планує 
розвивати різні напрями діяльності в ядерно-паливному секторі. 

•Згідно Меморандуму сторони, розглянуть можливості розвитку співпраці в 
постачаннях і виробництві по технологіях Cameco уранової продукції і ядерного 
палива.



Міненерго готує до ліквідації 

державний концерн "Ядерне 

паливо", оскільки він не виконав 

свою виробничу функцію

"Концерн "Ядерне паливо" не 
виконав свою функцію по 
відношенню будування збірок 
ядерного палива. Прийнято рішення 
про недоцільність його подальшого 
функціонування.

Рішення прийняте у результаті 
аудиту компанії і на сьогодні триває 
підготовка до його ліквідації“

Буславець Ольга

11.09.2020



Диверсифікація постачань свіжого 
ядерного палива - питання стратегічне, яке 
забезпечить відхід від повної залежності від 
країни походження постачальника.

Щоб мати гарантовану безпеку від впливу 
політичних, комерційних і технічних ризиків в 
частині забезпечення свіжим ядерним 
паливом необхідно продовжувати 
диверсифікацію постачань ядерного палива 
на АЕС України. 

ВИСНОВОК


